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 رفتم. نون هیت
 ےن گی زر فن تضارب ثا

 رضی ربت تان ال نے
 راو شوی اصرار
 روسو مال يلا ادع تورو باا

 لاو سس کانتر يا
 را رر جف مان اما با لاک اک
 ہت تر ميلا
 رشا تا ا بش

 بر زیبا ير بلا ىلع رك رم یل عارس تار تل لولا رژ ايلا دب
 تانزلارل اه زا رار ع ت زا ١ ادھر جگ فا ابطا مرا لیلا "7 هاو م ے ۱ ۰ 2 2 0 ۰
 ےہ 7 و ےس 1





 ققحا ةبطخ 0 رکفلا ةبغ حرش

 ۱ ۱ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 أو ةالصلا لضفأو .میظعلا هلضف نم ءاش ام هدابع نم ءاش نم صتعا «نيملاعلا بر هلل دمح ا

 .نیدلا موی ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هبحصو هلآ یلعو دمحم اندیس ىلع میلستلا

 يبأ ظفاحلا مامالل "رکفلا ةبحن حیضوت يف رظنلا ةهزن" :ةبخنلا حرش باتکلا اذه ناف :دعب امأ

 لوصأ نف یف ساسألا ةناكم لتحا دق ءلیلج باتك «ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ رجح نبا لضفلا

 ىلع تينب ىلا هضرع ةقيرطلو «هتاقيقحت ةقدو هدئاوف ةرازغو هظافلأ زاجیإ نم هب زاتما امل ؛ثيدحلا

 يف سیل «حلطصملا ملع :ملعلا اذهل ًادیرف اروصتو ةزيمتم ةغيص مدقت اب زاتمت يلاو «قيقدلا ميسقتلا

 ملع يغار نم ماعلاو صاخلا باتك ايازملا هذه باتكلا راص يح «نفلا اذه بتك نم هريغ

 .هظافحتسا یلع اوُضحو «هتسارد یلع ءاملعلا ثحو «ثیدحا

 ءاطخألا ةرثك نع ًالضف «هب قثوي دمتعم طوطخم ىلع اققحم نآلا يح عبطي مل باتکلا اذه نکل

 تاقيلعت ولخو «لكشي ام طبض نم تاعوبطملا لافغإ ىلإ ةفاضإ «هلیبس رعوت وأ ٰیعماب لخت دق يلا

 ملع لئاسم يف طلخلا هيلع قلع نم قيلعت يف عقو دق لب «ضمغي ام حاضيإ نم هيلع قلع نم
 .ثيداحألا جیرخت فو «مالعألا محارت يف طلغلاو حلطصللا

 ٍق اهیهاضت نآ رپ ةخسن اهمدقت هةمیق ةيطخ خسنب ئل لضفلا وذ مرکلا لا ع دقو

 قیاردو ثحب ةءارق هسفن رجح نبا فنصلا مامالا ىلع ةخسنلا هذه تئرق ,ةخسن تاطوطحخلا

 ةءارقب تفصوو «خيراتلا يف ةخسنلا هذه تلحس دقو «ةياغلل ةريثك عضاوم يف اهیلع هطح تبثأو

 انلیذو ءقیقحتلا يف ًالصأ ةخسنلا هذه اندمتعاف ءاهفلؤم مامإلا ىلع ثحب ةءارق اهخسان ثدحا هيقفلا

 .ةدئاع ةدايزو ةدئاف ليمكت نمو «صيوع ليهست وأ ضماغ حرش نم ةحاح ا هيلإ سمت ام. باتكلا

 ةدايزو «قيثولا هلصأ ىلع باتکلا ةلباقم ةداعإب ةدئافلاو ةقدلا نم دیزع. ةثلاثلا ةعبطلا هذه زيمتتو

 ةداعإ عم یاصقتسالا ةياغب ةعابطلاو وهسلا ءاطحأ يفالتو «هتاقیلعت قيقحتو «قيقدتلا يف يرحتلا

 ةدافإ نم لصح امو «ملعلا ةبلطل ةريثك سلاجم يف هتءارق نم نيديفتسم «حورشلاو عحارلا يف رظنلا

 .نيدلاو ملعلا مه عفنو اعيمج هللا مهقفو یهئالضف ضعب



 ققحا ةبطخ 1 رکفلا ةبخن حرش

 نسح ىلع اريثك دعاسی يذلا يعوسولا اهسرهفبو «نيثدحملا تاحلطصمو اھتارقف میفرتب زیمتت امك

 .اهنم ةدافإلا

 باتکلا اذه ريغ يف اهدجي ال ةدافإ ثيدحلا بلاط دافأو «ناقتالا نم ةياغلا ىلع باتكلا ءاج اذميو

 .اقیلعتو احرش هراصتحا ىلع

 هئراقو هققحم غلبیو ءهمركو هنع. هلبقتي نأ ءلسوتن هژاسآ تکرابت هيلإو «لأسن ىلاعت هللاو

 .هلمأ ةياغ هظفحتسمو

 بر هلل دمحلاو «نيلسرملاو ءايبنألا عيمج یلعو «ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .نيملاعلا

 هبتك

 رتع نيدلا رون

 ةنسلاو نآرقلا مولع مداح

 بادالاو ةعيرشلا تايلك يف

 م.م

 قشمدب



 بادآلاو ةینرا تایل زز ثیدحماورپسنلاذاتسا

 بلحو قشم دیتعم اب





 رجح نبا ظفاحلا مامإلا ۹ ركفلا ةبخن حرش ةمدقم

 ينالقسعلا رجح نبا ظفاح ا مامالا

 ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ

 رجح نب دمحم نب يلع نب دمحأ ظافحلا ةقاخ «ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ ةاضقلا يضاق «مالسالا خيش

 بقل "رجح نبا"ب ريهشلا «نيدلا باهش هبقلو ءلضفلا وبأ هتينك «يعفاشلا يرصلا «ينالقسعلا

 ؛سباق مهضرأو دیرح لا دالب نم بونح ا نونكسي موق مهو ہرجح ا لآ ىلإ ةبسن :ليقو «هئابآ ضعبل
 "رجحلا لآ ىلإ" ةبسنلا هذه يف دامعلا نبا عبات دقو "بهذلا تارذش" يف دامعلا نبا كلذب لاق

 ."عماللا ءوضلا" يف هتمجرت يف هبقعتف «هماهوأ ةلمج نم يواخسلا اهّدعو «يدرب يرغت نب نساحا ابأ
 «ةيوغللاو ةيعرشلا مهرصع مولع فلتخ نم اونكمت نيذلا مالسإلا مالعأ دحأ رجح نبا ناكو

 .هتأشن ذنم هل قفو ًاقيمع ًاخوسر اهيف همدق تخسرو

 :هتأشن فورظو هدلوم

 نأ ثبلي ملو .هالالا# ةنس نابعش رهش نم نيرشعلاو يناثلا يف "ةيزعملا ةرهاقلا" رصع. ظفاحلا دلو

 تامولعملا انلدتو «(هالالا/ ةنس) رمعلا نم ةعبارلا ف لفط وهو هدلاو قوتف ءايندلا ةوسق قاذ

 هب هدلاو ةيانع نم مولعلا نم ريثك يف دافأ هنأ اوركذ دقف «هردقتو ملعلا فرعت ةئيب يف أشن هنأ ىلع

 نامزلا رض ةيرقبعب ىتأ يح لا طا دس ہیر سٹ رس تو

 بجاح ا نبا رصتخو «ثیدحا مولع يف يقارعلا ةيفلأو ؛عست نبا وهو نآرقلا ظفح ءامل لیثع. اهدعب

 .هقفلا لوصأ يف

 يف اهفورظ تناك ايأ «تايرقبعلاو بهاوملا هيف ضهنت يذلا يمالسإلا عمتح ا ةيزم لجسن انهو

 5 يبلاو فيك «همتيل ةبهوم وذ ميتي عيضي الو «هب لزان رقفل هباتو يكذ لمخي الف «شيعلاو ةايحلا

 رجا مث مدغلا ىعرف هسفنب ةايحلا قيرط ل قش مث ءاميتي دلو دق ملسم لكل یلُملا ةودقلا وه
 .ةرباصملاو ربصلاب ةوسأ #5 هتايح نوكتل ؛لاحرلا لاومأب



 رجح نبا ظفاحا مامالا ۹ تن حج عرف دعاس

 هجرخمو هخيش هلبق ناکف «ماتيألا ةمئألا مالعألا نم ةئالثل دقعلا ةطساو رجح نبا ظفاحلا یتأیو

 دبع نيدلا لالح ظفاحلا هدعب ناكو امیتی أشن دقو يقارعلا نسحلا نب ميحرلا دبع ظفاحلا مامإلا

 .")اميتي كلذك أشن دقو ؛یطویسلا نمحرلا

 «ناسنإ يأل ةردقم الو ةبهوم مهيف ملظت ال «نيملسملا يف ءاخإلاو محارتلاو ءاطعلا ةيصوصخ اھنإ

 :یلاعت هلوق يعقاولا لمعلاب ققحي عمتجملا نأل ؛نامرحب روعش وأ صقن ةدقع هنیوکت بوشت الو
 مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم لک هلوقو ٠١( :تارجحلا) ةوخإ نوُمْؤُمْلا امن

 .)یمحاو رهسلاب دسحل ا رئاس هل یعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دسحبا لثم

 :هرغص ذنم هتباحب

 هنم ادبف «ةسماخلا نس يف باّتکلا لحدأ نيح هرافظأ ةموعن ذنم ةباجنلا رجح نبا ىلع تدب دقو

 نآرقلا قالحأو نآرقلاو ملعلا لظ يف عرعرت «ةيفاو ةماهو حيبص هجو امهنيزي ظفح ةوقو ءاكذ
 .عرولاو طايتحالاب ًاذخآ «ةهيدبلا رضاح «قلخلا ّسسح اعضاوتم «ةمحلا يلاع ناكف

 ه ۷۸۰ ةنس هترواجم يف ھ۷۸۰ ةنس ىلوألا هتجح دعب هتيعملأ رداوب ترهظ مرحلا تاحفن یٹو

 "ماکحألا ةدمع" يف ثحب دقف قنس ةرشع ىبنثا متأ دق ,مهتسرادمو ةكم خویش ىلع هتساردو

 حياورتلا یلص «ایطابنتسا اثحب ھ۷۸۷ ةنس قوتملا ةيرهظ نب دمحم دماح يبأ ظفاحلا ىلع يسدقملل

 .ميركلا نآرقلاب مارحلا دجسملا يف

 :ةيملعلا هتايح

 انيأر دقو ءاهيف تامولعلا عامتحا قفتا امبسح رجح نبا ظفاحلا ةايح ثادحأ رداصملا تدرس دقو

 ءارقلا مامأ رومألا عضي افینصت اهل ركتبن نأ رصتخملا ثحبلا اذه يف حضوملا ءوضلا اهيلع يقلن يكل

 «"لافطألا" ةبطرلا معاربلا نع ةمخضلا مهتيلووسع. سرادملا يف نيبرملاو ماتيألا ءايلوأ اهيف ركذن ةبسانمل اهإو )١(

 .ةمألا لبقتسم سمت ةليلح مهتيلوؤسم نإف هللا اوقتيل ؛مهميلعتو مهتيبرت رمأ مهيلإ لكوأ نيذلا

 :ربلا يف هظفلب ملسمو ٠١ :۸ :"..سانلا ةمحر" بدألا يف يراخبلا :هيلع قفتم (۲)



 رجح نبا ظفاحلا مامالا ۱۱ ركفلا ةبخن حرش ةمدقم

 ثالث ىلإ اهمسقن نأ نكمي هنأ عحارملا نم انيديأ نيب اميف ةيملعلا. هتايح ةسارد ءوض يف اندحو دقو

 ۱ نی امیف اهنیبن لحارم

 هعبط ءافص اهيف ادب دقو «خيراتلاو بدألاب اهیف هلاغتشا ناک و ,هلیصحت و هتهابن ءدب :ىلوألا ةلحرلا

 نسحا رعشلا مظن دقف ءاهبيلاسأو اهتغالبو ةيبرعلا ةغللا يف نکمتلا نم هيلع ناك ام عم هسح ةقرو

 هباتک يف يكتشبلا نیدلا ردب همجرتو ءاعبط ارعاش ناك هنأب نوثحابلا هل دهش يح «هيف داحأو

 .دنها يف دحاو دلجم يف عبط رعش ناوید هلو . ءارعشلا تاقبط"

 :هلوق هرعش فیطل نمو
 ریضلاو رضلا نم ىشخي نلف صخشل  تلصح يه اذإ ایندلا نم ثالث

 ريخلا ةمماخ مئ مسج ةحصو  مهنم ةمالسلاو اهينب نع قغ
 نم نكر وه لب .ظفاحا ةايح يف انه ةفداصم سيل ةيبرعلا ةغللا مولع يف نكمتلا نأ ركذلاب ريدحلاو

 مولع نم ةنيتم سا قلع لوألا هنارطع ذنم نیتیب نآ يملعلا نیوکتلا ب مهلک فالسألا جهنم
 بلاط ءاملعلا رذح دقو ءاه فافختسالا نم نمزلا اذه يف نیلاعتلا ضعب هرهظی ال افالح «ةيبرعلا

 بلاط ىلع فاحأ ام فوحآ نإ :مطوق كلذ نمو ءادیدش اريذحت وحنلاو ةغللاب نواهتلا نم ثيدحلا

 نم هدعقم ًاوبتیلف ادمعتم ىلع بذک نم كو يبلا لوق ةلمج يف لحدی نأ وحنلا فرعی مل اذإ ملعلا

 ۱ .۶'”رانلا

 :هن ونفو فيرشلا ثیدح اب هلاغتشا :ةيناثلا ةلحرملا

 ةرتفلا كلتل هأيه ردقلا نأكو ؛همحن العو هردق اب ام لا ةلحرم ا يهو .ه ۷۹٦ ةنس نم أدبتو

 ةعومحب هظفح ةعرسو هئاکذو هتیرقبعب فاو دقف .هلحأ نم فورظلا كلت أيه وأ ثيدخلا خيرات نم

 هصاصتخا يف أرحب راص يح هنف يف مهنم دحاو لك لمتکا «مهلثم دحأل عمتجي نأ لق خویشلا نم
 ام هدنع عمتجا يح «مهيدل ام بعوتساو ظفاحلا مهنع ىقلتف «هب رهتشا يذلا هملع يف امامإو

 .هنارقآ ف ةمأو هتمأ ق ادرف راصف مرغ ى قرفت

 .هرتاوت ىلع قفتم رتاوتم ثيدحلاو ۷ :يوونلل قئاقح ا بالط داشراو ء۷ :حالصلا نبال ثیدح ا مولع ۱ )١(



 رجح نبا ظفاحا مامإلا ۱۲ ركفلا ةبخن حرش ةمدقم

 :هخويش نم ناكف

 .اهيف دنسلا يلاع ناكو «تاءارقلا يف يكبلعبلا يخونتلا دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 .ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ «هتاقلعتمو ثيدحلا مولع يف مامإلا يقارعلا میحرلا دبع نيدلا نیز مامإلا ظفاحلاو

 . دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمحب بحاص وهو «نوتملل اظفاح ناكو «يمثيملا يلع نيدلا رونو
 .هیقفلا ظفاحلا نالسر نب رمع صفح وبأ نيدلا جارس ئيقلبلاو

 .فیناصتلا بحاص يلع نب رمع صفح ویآ نیدلا جارس نقلملا قا

 أرقأ انأ :لوقی ناك ىح «اهایافح اطبنتسم ةريثك مولع يف اننفتم ناك يذلا ةعامج نبا دمحم مامالاو

 اونا[ یس Ea VUE قع ايمو

 .يعرذألا تنب مرم ةديسلا :ءاسنلا نمو

 .نهریغو «يداحما دبع نب دمحم اتنب ةشئاعو ةمطاف ناتديسلاو

 ةيطخلا هتخسن ىلع انفقو ريبك عجرم ف مهءامسأ وه عمج دقو ,خویشلا رئاس نم انركذ نم ريغو

 ام مهنم دحاو لک ةمجرت يف ركذو ,هحویشل هيف محرت "سرهفلا مجعملل سّسوملا عمجملا" وهو
 ' .هردص اهاوح نونفلا ةعونتم ةريبك ةبتكمل اسرهف هيف مدقو .ةياردلا وأ ةياورلاو بتكلا نم هنع هاقلت

 ظفاحلا مهيقل يمالسالا م اعلا نم ةديدع راطقأ يق رصعلا كلذ ءاملع نم ةبخن مجعملا اذه مضيو

 يف اهيف يقلو .ةديدع تارم جحو ةكم ىلإ لحر دقف دالبلا فلتخ يف مهيلإ لحر وأ رصم يف
 صوقو ةيردنكسإلا ىلإ لحرو «دافأو مهنم ذحأو «جحلل اومدق ءاملعلا نم تاعامج مسوملا

 مم ءاحف محعلا الس عبط دقو .دالبلا نم اهریغو قشمدو ةزغو ةلمرلاو سلیانو سدقلاو اسم
 ا اس ھا ايف

 يف هرصع مامإ ىلإ عجري رجح نبا ظفاحلا جيرخت يف ربكألا لضفلا نأ ىلع يملعلا ثحبلا انلديو
 حرش ىلع ئراقلا ليحن الو ,ه ۸۰۳ ةنس قوتملا يقارعلا ميحرلا دبع ظفاحلا مامإلا ثيدحلا

 هنم هدافأ ام ىريل ؛لوبناتسإو ةنيدملا تابتكم يف ةيطخلا هتخسن ىلع انعلطا يذلا يذمرتلل يقارعلا

 ثيداحأ نم هعمج ام حرش يذلا "بيرثتلا حرط" هحرش ةلباقم انبسح لب «"حتفلا" يف ظفاحلا

 ."يرابلا حتف" يف ظفاحلا هيلع دمتعا فيك دجيل ؛دیناسأالا حصأ نم تیور



 رجح نبا ظفاحلا مامالا ۱۳ رکفلا ةبخن حرش ةمدقم

 لک «سلاحب ةرشع يف يراحخبلا حیحص أرق هنإ ىح ةءارقلا عيرس هظفح ةعرس عم ظفاحلا ناک و

 نيموي وحن يف سلاح ةسمخ يف ملسم حیحص ًارقو ءرصعلا ىلإ رهظلا ةالص دعب نم اهنم دحاو

 اهیف أرقف ةيماشلا هتلحر يف قیضلا هتقو يف هعارسإ عارسالا نم هل عقو ام برغآ نمو موی رطشو
 - قشمدب هتماق) ةدم يف أرقو صعلاو رهظلا ةالص نیب امیف دحاو سلجم يف يناربطلل ریغصلا مجعلا

 .هقلعي ام عم دلجب ةئام نم ًابیرق  ًابیرقت رهش ثلثو نارهش يهو

 :هتمامإو ملعلا يف هغوبن :ةثلاثلا ةلحرلا

 يق ملعلا سلاحب ردصت دقف ےھ۸۱۰ ةنس يلاوحب هددحن نأ عیطتسن رکبم رصع ىلإ كلذ عجریو

 امیس الو ثيدحلا نونف ةفرعع. هترهش تراطو یاضقلا 5 ثیدح ا ىلمأو َيفأو «ةدع نونف

 حجبتو «هيلإ ةمئألا لحتراو «هتيص دعبو هرکذ رهتشاو «ثيدحلا ديناسأو يه قلعتی امو هلاحر

 نم رطق لکو بهذم لک يف ءاملعلا سوژر ناك ىح هتبلط ترثک و «هيلع دوفولاب ءالضفلا
 ةقرفتلا فارطألل هراضحتساو هكاردإ ةعرسو هرظن فوفشو هئاک ذب مهيلع هناطلس رهظو «هتذمالت

 ریسفتلا سردو «هيف ءاملعلا لاوقأو هدهاوشو ثيدحلا ديناسأ نم ةعزولا تاتشالاو «ةلأسملا نم

 عماحل اب ةباطخ او لدعلا رادب ءاتفالا ىلوتو كاذنآ ةريهش ةريثك ةيملع دهاعم يف ثيدحلاو هقفلاو

 ءثیدح ا سلاح نم سلجم فلأ ىلع فيني ام هظفح نم ىلمأو ءصاعلا نب ورمع عماح مث رهزالا

 يف حبصأو ءرصم يف ءاضقلا رشاب مث «ىبأف ارارم ةيماشلا رایدلاب ءاضقلا دیولا كلملا هيلإ ضوفو
 رقحال سانأ يحضي ام اریثک يذلا يويندلا بصنلا اذه نع ضرب ۸ هنکل ءءاضقلا ةسائر زكرم

 مث «هلزتعيو هيلإ دوعی ناکف ارارم هيلإ ةدوعلاب فلكو ءاضقلا لزتعاف «سفنلاو نيدلا سیفنب هنم

 .يوبنلا ثیدحا ةمدحو ملعلا رشنل كلذب غ رفت دقف «لعف اّمعنو ءادبأ اعوجر هيلإ لبقی لو هلزتعا
 وأ ةهاحو اذ ًابصنم ناك ناو ملعلا ةمدخ يف هتکرحو هطاشن قوعی ام حيزي نأ م علل يغبني اذكهو

 امك ةنس نيرشع تارملا كلت نيب اميف اهازتعاو ءاضقلا رجح نبا ظفاحلا تايالول ةدملا غلبتو «لام

 . رصم ةاضق نع رصإلا عفر" هباتك يف ةاضقلا يف هسفنل ظفاحلا مجرت دقو .يواخسلا ظفاحلا ركذ

 ۱ :ةيملعلا هتافلوم

 ةنس يلاوحب كلذ ددحن نأ لمأتلاو ثحبلاب میطتسنو «بابشلا تقو ذنم فینصتلا يف رجح نبا أدتبا

 .مها/ ۹٦



 رجح نبا ظفاحلا مامالا ١ ركفلا ةبخن حرش ةمدقم

 ميقلا هباتك هبتك لوأ نم ناك دقف «فينصتلا يف ةعراب ةيلمع ةيادب ىلع هتافينصت لئاوأ لدتو
 ةلوصولا ديناسألا نيبو اهجرخو.«يراخبلا حيحص يف ةقلعملا ثيداحألا هيف عمج «"قيلعتلا قیلغت"

 ةعسو راضحتساو ةردان ةعارب ىلع لدي ميظع لمع وهو «ةيثيدحلا رداصملا يش يف اب تيور بلا

 ۱ .یدلا يديعب ع الطا

 ىلع ديزي ام تغلب نح ءاهعونتو اهفونف ددعتو هتافنصم ةرثکب ةديعب ًالثم فینصتلا يف برض دقو
 ةعفان ةريغص ةلاسرو «بیذهتلا بیذقو يرابلا حتف لثم ةمخض عحارم نيب ام فّثصم ةئامو نيسمخلا

 .هدعب ءاج نم هيلع لوعو «قافآلا يف هتیص راط يذلا "رظنلا ةهزن" هحرشو رکفلا ةبخت نیم لثم
 او اه هر E ب جوتا يلا ةدافالاو ناقتالاب هتافنصم تزاتماو

 ذاشلا يأرلا ىلع رارصالاو مئالا ىلع میمصتلاب ملاعتلا نم نییرصعلا ضعب هلعفی ال افالخ .هسفنل

 ریثک هنوکلو .طبضلا نسح عم ادح ةباتکلا عیرس ناک و عاهجالاو ةحيحصلا ةنسلل فلاخلا

 نم ریثک ىلإ اه ققح ا جاتحاو ,هتافلوم خسن تفلتخا كلذل ةدوسم هتضيبم ريصت تناك عحارتلا

 ۱ .هباتکل ةيئاهنلا ةغيصلا ىلع فقي ىح تبثتلاو ناعمإلا
 ريثكلا أرقأو «هتايح مايأ هبتك تارشتناف «هدعبو هرصع يف لوبقلا نم رفاولا ظحلا هتافلول بتک دقو

 .هنارقأو هخویش نم ريثك اهليصحتب ئتعاو «رباكألاو كولملا اقداقو ءاهنم

 نم ءيش نع ايضار تسل :لوقي رجح نبا تعم” :يواخسلا ظفاح ا ہذیملت لاق دقف كلذ عمو

 هتمدقمو يراخبلا حرش ىوس يعم اهررحب نم يل أيهتي مل مث رمألا ءادتبا يف اهتلمع ينأل ؛يفيناصت
 ٠ ةفيعض .ددعلا ةيهاو ددعلا ةريثك يهف تاعومجملا رئاس امأو «نازيملا ناسلو بيذهتلاو «هبتشملاو

 .ىورلا ةئماظ ىوقلا

 دبع باهولا دبع خيشلا انذاتسأ لاق امك ةددجتملا هفراعمو هرحب ةعسو «هعضاوتل الإ كلذ امو

 ۱ .هلس فیطللا

 اباتک مايألا نم موی يق سانلل فذقیف داھتجالا بصنم مهدحآ روستی سانآ ضعب نم !بجعلل ايف

 قيس یوم ابصعتو «هل قبس يأر ىلع ادومج ؛احیحصت وأ ابیوصت هيف لبقی ال مث ءاقلغم اجف اثحب وأ



 رجح نبا ظفاحا مامالا ۱۰ رکفلا ةبغ حرش ةمدقم

 «نیدلاو ملعلا ىلع ةنامألا نیب قرفلا هناو .قیصللا يعدلاو ليصألا ریبکلا ماعلا نيب قرفلا هنإ .هل

 .نیدلاو ملعلا مساب هاحلاو ةماعزلاو دهجمتلا ةصنم ىلع روستلاو

 كيهان ءابیرقت تادلح ا نم نيعبرألا اهدحو غلبت هبتك نم اهیضرو اهنسحتسا ىلا تافلولا هذهو

 رردلاو تادلحم ٤ ةباحصلا زييمت يف ةباصالاو عفنلا لیحعت :لثم «ةسيفنلا ىرخألا هتافنصم نع

 «تادلحب ٤ ةينامثلا دیناسلا دئاوزب ةيلاعلا بلاطلاو «تادلجم ۱۰ ةنماثلا ةئالا نايعأ  ةنماکلا

 ةيادطا ثيداحأ جیرختل ةياردلاو .تادلح ٤ ريبكلا يعفارلا حرش ثيداحأ جيرختب ريبحلا صيخلتلاو

 .اهريغو اهريغو «نيأزح يف
 حیحصل الماك احرشو الفاح ايثيدح اعجرم ءاج "يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف" هباتكو
 ةيهقفلا ماكحألل تاطابنتسالاو «ةيبدألا تاكنلاو ةيثيدحلا دئاوفلا نم هيلع لمتشا امل ؛يراخبلا

 قلعتت لا تاياورلاو دهاوشلا داريإو ثيدحلا قرط عمجي زاتماو «ثيدحلا نم دئاوفلا نم اهريغو

 كلس دقف ءاریثک رثكت دق ةديدع عضاوم يف ثيدحلا رركي يراحبلا نأ الو «ثيدحلا نومضع

 حضوي ام ردقب عضاوملا ةيقب يق حرشيو ءاهنم دحاو عضوم يف حرشلا عمج ةقيرط هحرش يف ظفاحلا

 نمو «هيف حورشملا عضوملا ىلع ئراقلا ليحي مث عضوملا كلذ يف ثيدحلا داريإ نم يراخبلا دصقم
 ةدئافلا لهستل ؛تالاحإلا هذه يف ثحبو باتكلا صن قيقحت ىلإ ةحاحب حرشلا تاعبط تناك انه

 .ءانعلاو تقولا هيلع رصتخيو «یراقلا ىلع

 هذ ةفينح وبأ مامالا اهيلع ناك ىلا ةقيرطلا ىلع ةيملعلا ىروشلا ةطخ باتكلا اذه فيلأت يف عبتاو

 ةعامج اهبتكي مث «ةساركلا هطخب بتكي رجح نبا ظفاح ا مامالا ناكف «هقفلا طابنتسا يف هباحصأ عم

 خسنلا حيحصتو «حرشلا اذه يف ةثحابملل عوبسألا نم موي يف مه عمتجيو «نيربتعملا ةمئألا نم
 ماقأف ھ٢٢۸ ةنس بحر 7 موی لوأ نح ھ۸۱۷ ةنس نم اليوط انمز كلذ رمتساو «ةبوتکلا

 .ةمئالا روضحب باتکلا نم ريخألا سلحئا اهیف یرقو «نيملسملا هوجو اهيلإ اعد ةميظع ةميلو همامتإل

 اهمسق «"يرابلا حتف ةمدقم يراسلا يده" يه «نيأزج يف ةمدقم (ه/7١ ةنس) هل لمع ناكو

 لصف لثم «يراخبلل ةماعلا ةيثيدحلا تاساردلا نم بناجب اهنم لصف لك صح «لوصف ةرشع ىلع
 لصفو ؛حیحصلا ةاور نم مهيف ملكت يذلا لاحرلا لصفو «ةقلعملا ثيداحألا لصفو «تامهبملا

 ۱ ."يراخبلا حيحص" يف يهو اهیلع نعط يلا ثيداحألا



 رجح نبا ظفاحا مامالا ۱۹ رکفلا ةبخن حرش ةمدقم

 اولاق ىح راطقألا يش يف ءاملعلاو فارطألا كولم هبلطو «هلامتكا روف "حتفلا" ةرهش تراط دقو

 ۱ ۱ ."حتفلا دعب ةرجه ال" :هیف

 فقو ولو «هرادقم ولع يف ایفاک ناكل يراخبلا حرش الا هل نكي ۸ ولو" :يواخسلا ظفاحلا لاقو

 ءافولاب هنیع ترقل «ةمألا هذه ىلع نيد نآلا ىلإ يراخبلا حرش نأب لئاقلا نودلخ نبا هيلع

 ۱ ."ءافیتسالاو

 «تاریخا عاونأ ىلع هتموادمو سوفنلا يف هتمظعو ملعلا يف هتلالج ىلع رجح نبا ظفاحا لزي مو

 تيلصو ھ۸۲ ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا تبسلا ةليل نم ءاشعلا دعب يفوت نأ ىلإ

 ناطلسلا هشعن لمح نمم ناكو «هلثم هرضح نم ري ۸ ميظع دهشم يف دغلا نم ةزانجلا ةالص هيلع

 يعفاشلا ةبرت نیب «يبورخلا يب ةبرت يف ىرغصلا ةفارقلاب نفد ىح یاملعلاو ءاسؤرلا نم هنود نمف

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر دعس نب ثيللا مامإلا نم برقلاب يملسلا ملسمو

 :هذيملت يواخسلا ظفاحلا لاقو ."نأشلا اذه هب متخو «بابلا هدعب قلغ دقو" :يطويسلا مامإلا لاق

 نهذلاو «ةماتلا ةفرعملاو ظفحلاب ءامدقلا هل دهش دقو هرصع لهأ نم دحأل عمتحب ۸ هلئاصحو"

 هباحصأ ملعأ هنأب يقارعلا فا هحیش هل دهشو «یش نونف يف ملعلا ةعسو «طرفلا ءاک ذلاو داقولا

 لثم تيأرأ :شمرب يرغت ریمالا هلأسو .هلثم انيأر ام :يبلحلا ناهربلاو يسافلا يقتلا لاقو .ثيدحلاب

 ."(۳۲ :مجنلا) ىق نَمب ملغآ َوُه مکسفلآ اوک زر الفاظ :یلاعتو هناحبس هللا لاق :لاقف ؟كسفن

 نيمدقتملا ةمئألا عم هبدأ دیزل هيلع سانلا أو «ةّيسفنلا لئاضفلاب رجح نبا ظفاحلا فرع دقو

 مهركذب هيونتلاو لضفلاو ملعلا لهأل هتبغو ءريغصو ريبك نم هسلاجي نم لك عم لب «نيرخأتملاو
 ثحب ولخي داكي ال لا ةديرفلا هتاقيقحت ةرثك عم «هنهذ يف حدقنی اع ةاهابملا وأ هسفن ءارطإ مدعو

 ۱ .اهنع هئاحبأ نم

 :هتجرت رداصم

 رهاوجلا" :باتک اهمهآ نمو .هنساحمو هلئاضفب مجارتلا بتک ترحزو هبقانع ءاملعلا نيب فرع دقو

 عقی لفاح عجرم وهو ؛يواخسلا نیدلا سم ظفاحلل "رجح نبا مالسالا خيش ةمجرت يف رردلاو



 رجح نبا ظفاحا مامإلا ۱۷ رکفلا ةبغ حرش ةمدقم

 عساتلا نرقلا لهأ محارت يف عماللا ءوضلا" ريبكلا هباتك يف اضيأ يواخسلا همجرتو «نيدلجم يف

 ءارعشلا تاقبط" يف يكتشبلا ردبلاو «ةطقن نبال "دییقتلا ىلع هلیذ يف يسافلا يقتلا هركذو

 يطويسلاو «"ظافحلا تاقبط ليذ" يف يكملا دهف نبا يقتلاو "ةدیرفلا دوقعلا" يف يزيرقملا يقتلاو

 "علاطلا ردبلا" يف يناكوشلاو "بهذلا تارذش" يف يلبنحلا دامعلا نباو ٴةرضاح ا نسح" يف

 .هاوثمو هماقم ىلعأو هاضرأو هنع هللا يضر .هل تمجرت يلا رداصملا نم كلذ ریغو
 ےاع دع #*



 رجح نبا ظفاحلا جهنم ۱۸ رکفلا ةبخن حرش ةمدقم
ey۱  

 هيف رجح نبا ظفاحلا جهنمو

 هتاقيقحتب تدهشتساو ءماعلاو صاخلا يف هركذ راس "ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزن" باتک

 اهيلع اندمتعا ىلا مألا ةيلصألا ةخسنلا ىلع تبثم وه امك ہم او ءمالعألا ةمئألا ءاملعلا تافلؤم

 ."رثألا لهأ حلطصم يف ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزن" اذكه

 يف ةفلؤملا بتكلا ةرثك ركذ نأ دعب - لاقف «باتكلا اذه هفيلأت عفاود رجح نبا ظفاحلا انل حضوأ

 ی ی یا نأ ناوخالا ضعب يلأسف" :- ثيدحلا لهأ حالطصا

 ."هتجهتنا لیبسو هترکتبا بیترت ىلع "رثألا لهآ حلطصم يف رکفلا ةبخن" اھتیم «ةفيطل

 قاروأ" ةملك هنع ربعت يذلا .دیدشلا راصتحالا درحب دصقلا نكي ملف «نتملا فنص ببسلا اذهل نذإ

 .هيف هكلس اصاخ اجهنمو حلطصلا ملعل اركتبم ابيترت اضيأ دصقلا ناك لب «"ةفيطل

 :حرشلا فيلأت ببس

 ؟هيف اذامو حرشلا اذاملف

 حتفيو ءاهزومر لحي احرش اهيلع عضأ نأ اینا يلإ بغرف" :لوقيف كلذ نع ظفاحلا ثدحتي

 كلت يف جاردنالا ءاجر هلاؤس ىلإ هتبجأف .كلذ نم ئدتبلا ىلع يفح ام حضویو ءاهزونك

 قفوأ اهحيضوت نمض اهحبدو «قيلأ طسبلا ةروص ىلع هداريإ نأ يل رهظو ...كلاسملا

 رجح نبا ظفاحلا فلؤملا نع ةيشاحلا يف ةبخنلا حرش رخآ دنع ةحيحص ةخسن رخآ يق اندحو دقو

 نام ةنس ةجحلا يذ لهتسم يف هنم غرفو ءرجح نب يلع نب دمحأ هفلؤم هقلع " :)هصن يلي ام

 ."املسمو هبحص و هلآ ىلعو دمحم انديس ةيبت یلع ایلصمو للاغت هللا ادماح تئام نانو ةرشع

 ىلع ةءورقم ةخسن نع ةلوقنم اهيلإ راشلا ةخسنلا و .ناحع دارم نب نایفس نب نامشع یب دمح ا رخ طخب ار

 .اهاندمتعا ىلا انتخسن اھنأ انل رهظو «ثحب ةءارق فنصلا



 رجح نبا ظفاحلا جهنم ۱۹ رکفلا ةبخن حرش ةمدقم

 یت هفیصت تایادب و هرکبم رصع دنم هراکتباو ظفاما رک نم نایب قبس ام یلع لدی اذهو

 .همولعو ثيدحلا

 :ةبخنلا حرش يف ظفاحلا جهنم

 : أي ام باتكلا اذه يف رجح نبا ظفاحلا جهنم صحلنو

 دیدح فيلأت ةغايصلا هذهو ءاهيلإ قبسي ۸ ةركتبم ةديدج ةغايص يف ثيدحلا مولع متلقت ١-

 ةلصاحلا عاونألا هذه مدقيو نعم او دنسلا لاوحأل ةيئارقتسالا ةساردلا ىلع موقي «ثيدحلا مولعل

 .ميسقتلاو ربسلاب نييلوصألا دنع فرعي ةقدلا ةياغ يف يملع بيترت ىلع نت او دنسلل

 رابتخالا اذه بسحب ءاهماكحأو هلاوحأ ميسقتو سوردملا عوضوملا رابتخا :ميسقتلاو ربسلا عمو

 اهيلع عرفتو «مئالملا اهمكح ىطعتو «تالامتحالاو لاوحألا لك هيف ىصقتست يذلا قمعتلا
 .ةيملعلا لئاسملاو ع ورفلا

 :ماسقألا هذه ىلإ ربخلا ميسقتب الوأ أدب دقو

 .نيعم ددعب ةروصحم ريغ قرط هل نوكي نأ امإ

 نيالا قوف یس ددعب ةروصح هقرط نوکت وآ
 .طقف ناقیرط هل نوکی وأ

 .دحاو قیرطب هتياور رصحتت وأ

 میسقتلا عرف يلا ةقيرطلا ىلع اهنم عرفتي ام عورفو ءاهماكحأ نيبيو ماسقالا هذه سردي ذأ مث
 .انه ثيدحلا عاونأل سيئرلا

 فيرعت ىلإ هدارطتسا لثم «ثيدحلا عاونأ عيمجل الماش نوكيل ؛تالمكت ميسقتلا نمض يف لحدأو

 ىلع باتكلا لمشي نأب «ميسقتلا اذه لمكت ةعونتم تاساردب همتتحاو «(١١١ص) يباحصلا

 ظ .ثيدحلا مولع عاونأ لك ہزاجیإ
 ثوحب نم يه لب «ثيدحلا حلطصم ثاحبأ نم تسيل لئاسمو ثيدحلل تاميسقت لخدأ -۲

 اهنأل ؛(۵۲ص) لوبقلاب ثيدحلل ةمألا يقلت ثحبو «(47ص) ضيفتسملا ثحبك «هقفلا لوصأ
 .هئراق یغتو باتكلا دئاوف لمكت



 رجح نبا ظفاح ا جهنم ۲۰ رکفلا ةبخن حرش ةمدقم

 .حرشلا يف لوضفلا يشاحتو راصتخالا -۳
 هيف جمدنیو «حرشلا نمض يف نعلا لحدی نأب كلذو طسبلا ةقيرط ىلع حرشلا ةغايص ٤-

 .نتلا نع حرشلا هيف زيمتي ال ادحاو ائيش تارابعلا حبصت «نتلا زیمت لا ساوقالا تفذح ول ثيحب

 :ةبخنلا حرش ایازم

 :اهنم ,ةمهم ایازع رظنلا ةهزنآ باتک زاتعو
 ام ريخأتو مدقت درجع سیل راکتبالا اذه نأو «ثيدحلا مولع ةغايص يف دیدجتلاو راکتبالا -۱

 میسقتلاو ربسلا ةقيرطب «ثيدحلا مولعل الماش ادیدح اروصت هسرادل مدقي هنإ لب نوقباسلا بتر

 مهف يق قمعتلا هبسکی امك «ملعلا اذهل روصتلا نم ادیدج اعون هئراق ديفي هناف مث نمو ءاھعبتا ىلا

 .يثيدحلا دقنلا جهنم

 عاونألاو ع ورفلا زيمتو «ةساردلا يف ةقدلا ىلع موقت هذه فیلأتلا ةقيرط نأل ؛(لومشلاو ةقدلا -۲

 .يلقعلا ميسقتلا اهحتنی لا ع ورفلا هذه لومشلاو

 نأل ؛ضعبلا اهضعب اهتلصو ثيدحلا عاونآ نيب ةقالعلا نايبو اهضعبب ثيدحلا عاونأ طبر -۳

 «ثیدحا عاونآ نيب ةلصلا عون ةفرعم ديفي كلذو لماشلا لصألا نم ماسقالل جارخإ وه میسقتلا

 رتاوتلا نیب ةلصلا نایب لثم «دئاوفلا هذه نم ریثک نایب هحرش يف رجح نبا مامالا حرص دقو

 .(۸۰ ص) لضعلاو قلعملا نیب ةلصلاو «(4 و4۳ ص) ضیفتسلاو روهشلاو
 ريثك كلذو «اهیف قیقحتلا ةدبز جارختساو «ةكئاشلا ایاضقلاو ءاهيف فلتخلا لئاسلا صيحمت ٤-

 .هراصتحاو هزاجيإ ىلع باتکلا اذه يف

 فينصت يق انيعم اماظن اوعبتي ۸ مهنأب «نيقباسلا نيفلؤملا ىلع تدرو ىلا ذحآملا يشاحت -ه

 ءاقيقد اماظن مزتليل ميسقتلاو ربسلا ةقي ب باتكلا اذه ءاجف .اهيف ثيدحلا عاونأ بیترتو مهبتک

 .دحاو عضوم يف اهعمجی دحاو مسق لظ يف ثيدحلا مولع نم ةعومجم لک بعوتسی

 :ةبخنلا حرش ةيمهأ

 «ثيدحلا ملع يف ةيلاع ةريبك ةناكم هل ناك رجح نبا ظفاحلل ةبخنلا حرش امي زيمت ىلا ايازملا ہذھب

 :یتأی اميف كلذ بناوج زربأ صخلنو «هيف نيفنصملاو هئاملعو ثيدحلا ةبلط راظنأ حمطم هتلعح



 رجح نبا ظفاحلا جهنم ۳۱ رکفلا ةبخن حرش ةمدقم

 یرج تاحلطصلا هذه يف هراتخا امف «ثيدحلا تاحلطصم يف هفلخ يذلا حضاولا رثألا -۱

 هزييمت لثمو ء(۷۲و۷۱ص) ركنملاو ذاشلا يف هرايتخا لثم «هدعب نوئدحا هيلع رقتساو «لمعلا هيلع
 و۵ ۸ص) هريغل حيحصلا ء(۲۸ص) هتاذل حيحصلا :تافاضإلا هذب لوبقلا ثيدحلا عاونأ

 ديدحت يف رثأ هل ناكف .(١٠هو5ا/وده86ص) هريغل نسحلا .(6هود8 ص) هتاذل نسحلا
 ۱ .رابکلا نیمدقتلا نم ذاذفأل الا كلذ نكي ملو ؛اهرارقتساو تاحالطصالا

 يف ثدحم مظعال يدقنلا رکفلا ةصالخ هنإ ثیح نم قغلاب ةيملع ةيمهآ هل ةبخنلا حرش نإ -1

 مولع لئاسم يف مامالا اذه تاقیقحت ةدبز مضي هنآو "ثیدحا يف نینمولا ريمأ" هوبقل دقو «هنمز

 .اهیلع ادمتعمو ةيملعلا عحارلا يف ةلقانتم هثوحب نم ةريثك لئاسم دحج كلذل «ثيدحلا

 لا میسقتلاو ربسلا ةقيرط هعابتا مث قيملعلا هتدام ةرازغو هزاجيإ ببسب .هسراد نهذل هذحش -۳

 .هعورف عرفت يذلا مسقلاو سوردلا ءيشلل ةنکملا لاوحألا تالامتحا يف لقعلا ثحب ىلع موقت



 ةيطخلا باتکلا خسن ۲۲ ركفلا ةبخن حرش ةمدقم

 :ةيطخلا باتكلا خسن

 ةبتكم ولخت نأ لق «ماعلاو ملعلا لهأ صاح دنع فورعم "ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزن" باتك

 ساس ترفانسص تام ايس مار شل هرس 7 هیات
 تقفو دقو یلقلا وهس نم ةيقبلاو «رجح نبا مامالا فنصلا ليدعت نم اهضعب ناك اعرو «خاسنلا

 ؛یش تابتكم نم اهانروص «نيثدحمل لوصأ بسح ايملع اقيثوت ةقثوم ةحيحص خسن ةعومحب انل

 ؛تلّجُس دق ؾح ةحصلا يف ةياغلا يه ادج ةحيحص ةخسن يف ةياغ ىصقأ غلابلا قيفوتلا ناكو

 .لمعلا اذه يف لصألا اهانلعح «خيراتلا يف ليجستو ركذ اف ناكو

 :لصألا ةخسنلاب فيرعتلا

 ددعو ء۸۹۰٦ :مقرب قشمدب ةيرهاظلا بتكلا راد يف ةظوفحا ةطوطحملا يه اهيلإ انرشأ يلا انتخسن

 باتكلا ناونع تبث «ديج حضاو يحسن طخب ء۱۸ وأ ارطس ٠١ :اقاحفص رطسأ «ةقرو ۳۱ :اهقاروأ

 ."رثألا لهأ حلطصم يف ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزن باتك" اذكه ىلوألا ةقرولا رهظ ىلع

 ام «باتكلا اذه نم اهيلع انفقو ىلا ةحيحصلا تاطوطخملا لك يف ظفللا اذهي ناونعلا تبث اذكهو

 .اققع سیل نآلا ةدوجولا تاعبطلا نم اققحم معز ام نأ ىلع لدي

 اهیشاوح ىلع تبتکو ءاقالطإ ءيشب هنع ريمي مل ةخسنلا هذه يف حرشلا عم نعملا جمدأ دقو

 ؛ثحب ةءارق هيلع تئرقو «فلؤملا دهع رخآ ىف تبتك دق ةخسنلا هذهو .ءاملعلا ضعبل تاقيلعت

 ةحفصلا ىلع نيترم هطخ تبثأ لب «نیرشعو اسم غلبت ةريثك عضاوم يف كلذب اهيلع هطح تبثأو
 .نايحألا ضعب يف ةدحاولا

 :َنأي ام هسفن خسانلا طخب اهرخآ يت ءاجو

 هيلإ نسحأ مهللا «يعفاشلا يصاصخألا نب دمحم نب دم يصاعلا بنذملا ريقفلا هسفنل كلذ قلع"

 ةنس ناضمر رهش نم طسوألا رشعلا يف اهخسن نم غارفلا قفاوو «نیملسلا عيمجلو هيدلاولو

 .ابيرقت رهشآ ةثالثو ةدحاو ةنسب رجح نبا ظفاحلا فلؤملا ةافو لبق يأ "ةئام نامتو نيسمجو ىدحإ

 ."رجح نبا هبتك .هيلع ةءارق هبحاص غلب" :فنصملا طخب ةيشاحلا يف كلذ ءازإبو



 ةيطخلا باتکلا خسن ۲۳ رکفلا ةبغ حرش ةمدقم

 اهرخآ ىلإ ةخسنلا ةءارق غالب" :ةحفصلا لفسأ نم رسيألا فرطلا يف اذه تحت ةخسنلا رحآ یلعو

 خ روم ملعلا ةبلط ىلع فقو" :نیمیلا ىلإ هبناجبو ۱۰۷۷ ةنس يروفصلا رداقلا دبع خیشلا ىلع

 ..۱۲ 1 ةنسب

 يقشمدلا دمحم نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش ثدح ا هیقفلا وه روکذم لا يصاصحألا نباو

 یاملعلا ىلع هقفلا أرقو ءاهيف أشنو قشمدب ھ۸۱۸ ةنس دلو يصاصحألا نباب فرعیو «يعفاشلا

 ءاثحب هل ةبخنلا حرش انخیش ىلع أرقف لحترا" :يواخسلا لاقو .نیدلا رصان نبا ىلع ثيدحلا عمسو

 .انخيشل هحرشو يراخبلاك ءايشأ هطخب بتكو هل نذأو

 يف ةبغرلاو ددوتلاو عضاوتلاو 2 ريخلا هيلع بلاغلا ناک و هدئاوفو همظن نم تعمسو

 .قشمدب ھ۸۸۹ ةنس تام «نيحلاصلا

 .هقفلا يف عاجش يبأ حرشو تادلحب رشع يف "رارسألا يداح" ظعولا يف هل

 اهنم «ةيمعألا ةياغ يف رومآ ىلع انلدی مهم فیرعتلا اذهو

 ةياغ يف هخسن لعجی اذهو «ثيدحلاو هقفلا اصوصحو ملعلا لهأ نم ناك يصاصحألا نبا نأ -۱

 . ناقتالا

 حرش هل خسن يح خسنلا يف هدنع ةدمع ناك هنأو «رجح نبا ظفاحلا صاوخ نم ناك هنأ -۲

 .يرابلا حتف يأ يراحبلا
 ءاثحب اهفلؤم ىلع اهأرق هنأو يواخسلا اهركذ نح «ةبخنلا حرش نم هتخسنل ةغلابلا ةيمهألا -

 .ةملك ةملك اه فنصلا قيقدت بجوي كلذو ءاهل حرشو قيقدت ةءارق يأ

 صن تابثإ يف لصألا اهانلعجو ءاهريغ نع نغت «توبثلاو ةحصلا يف اَّمَأ ةخسنلا هذه تءاج اذكهو

 .اهنم ةلمج انروصو اهيلع انفقو ىلا ةددعتملا ةحيحصلا خسنلا نم اهريغ نع اه انيفتكاو «باتكلا

 .توريب -ةايحلا ةبتكم راد رشن ١1. ۲۳۲ ارصتخم يواخسلل ؛عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا )۱(



 هيلع قیلعتلاو باتکلا قیقحت يف ققحلا لمع ۲٢ ركفلا ةبخن حرش ةمدقم

 :هيلع قيلعتلاو باتكلا قيقحت يف انلمع

 دقو «هيناعم مهفل ريكفتلا نم ديزم ىلإ ةحاحو قمع "رظنلا ةهزن" باتكلا اذه يف ظحلي ناك

 هعيطقتو هحارخإ ةقيرط ىلإ عحري هتبوعص نم اريبك امسق نأ باتكلا اذهل رركتملا انئارقإب اندحو

 نإ ,لفسألا يف تاقيلعت مث ةحفصلا ىلعأ يف نعلا لعحتو ؛حرشلا نع نتملا لصفت يلا ساوقألاب

 تارقفل ميسقتلا ءوسو ميقرتلا تامالع يف فرصتلا فعض كلذ رثأ يف داز .تاقيلعتلا تدحو

 .ةلوادتملا تاعبطلا يف یعملل دسفملا طقسلاو ءاطخألا نع الضف «باتكلا

 يف انعبتاف «هتانونكم ىلإ لوصولا ليهستو «باتكلا نم ةدافإلا ليبس ديهمت اننيعأ بصن انعضو دقو
 :أي اميف اهحضون كلذل ةمئالملا ةطخلا هحارخإو باتكلا قيقحت

 :هجارخإو باتكلا قيقحت :الوأ

 .باتکلا صن تابثإ يف الصأ رجح نبا ظفاحلا فنصملا ىلع ةءورقملا ةخسنلا اندمتعا - ١

 نع نتملل لصف يأ نود ءامهضعبب نيجرتمم ادحاو ادرس اهنتم عم ةبخنلا حرش اندرس -۲

 ءافتقاو ؛باتکلا ةسارد يف هبایسناو نهذلا لسلستل الیهست كلذو ءرحآ ءيشب وأ ساوقأب حرشلا

 م0 یرحآ خسنلو لصألا ةخسنلا قیرطل

 .'''ہتسارد علطمو ثحبلا ةدعاق اھنُأل ,دوسأ فرحب فيراعتلا انزيم نکل

 .نیعلا مهف ريسيت يف ةغلابلا كلذ ةيمهأل ؛اهزييمتو باتکلا تارقف ليصفتو «میقرتلا تامالعب انینُع -۳

 حرشلا ىلعأ يف ہداریإ ناك دقف هظفح ليهستل «حرشلا ةياف يف ادرفم ةبخنلا نعم اندروآ -4

 راصف «نتملا لوانتت يلا ح رشلا تاحفص مقر انیبو «هتارابع نيب تافاسلا دعبل :؛یودج يذ ريغ

 ." "هيلع تاقیلعتلاو باتکلل رصتخمو لماش يليصفت يعوضوم سرهفل - هصن تاب عم - اديفم

 دقو ہللا هظفح رتع نیدلا رون ذاتسألا ملقب كلذ لك "خلإ باتکلا قیقحت يف انلمع" ناونع تحت انرکذ ام نأ ملعاو )

 هقيقحت لقن يف اندهج انلذبو .هیلع قیلعتلاو باتکلا اذه قيقحت يف هيلع جم امو هدهج نم هيف فرص ام هيف ركذ
 .اقرفتم هليصفت كيتأيسو .روكذملا هقيرط نع رومألا ضعب يف انلدع انأ الإ ءام امك هقيلعتو
 .حرشلا نع نتملل الصف ؛نتملل رمحألا نوللا انرتحا انآ هيف هقيرط نع انلدع امف

 را .تافتلا يأ فيراعتلا زييمت ىلإ تفتلن مل

 .باتكلا يف نام ا ركذل ازاتم ابولسأ انرتعا دق انأل ؛باتکلا رخآ يف ادرفم ةبخنلا نعم ركذن مل



 هيلع قیلعتلاو باتکلا قيقحت يف ققحلا لمع ۲ ۱ رکفلا ةبخن حرش ةمدقم

 «حیحصلا ثيدحلا :لثم هتاعوضومو هباتک تارقفل نیوانع رجح نبا ظفاح ا حضي مل -ه

 تاحفصلا يشاوح يف اهانتبثأو «هتاعوضوم نيبت نيوانع باتكلا ىلإ انفضأف ؛نسح ا ثيدحلا

 (”سراهفلا عنصو ةعجارملاو ةساردلا يف ريسيتلا ةدايزل ؛ةلسلستم ماقرأب اهانمقرو

 :باتکلا یلع قیلعتلا :اینا

 نم ريثك يف دمتعا هنأ كلذو ءاهفیرعتب رجخ نبا ظفاحلا حرصي مل يلا ثيدحلا عاونأ انفرع ١-

 ىلع قيلعتلا يف فيراعتلا هذه انتبثأف میسقتلا عبتت نم اهل ئراقلا جاتنتسا ىلع فيراعتلا هذه

 .هيلع ةدئافلا ليهستو یراقلا ةدعاسمل ؛باتکلا

 دست بکا اض اتا ةروصلا سل همهت ےہ ؛اهضعبب باتکلا ءازحآ انطبر -۲

 عحري مث «هعورف عرفيو ةماعلا ماسقالا نم مسق يف عرشی هيل فنصلا ناف ؛میسقتلاو ربسلا ةعباتم

 .كلذ ریسفت ىلإ جاتحاف «هيلإ راشآ نأ هل قبس رخآ مسق لیصفت ىلإ

 اهنمو عوضولا امي متي ةمهم ةدئاف ةدايز وأ «هنم ضمغي ام حاضیاب .باتکلا دئاوف لیمکت -۳

 .ناکمالا ردق راصتحالا ةاعارم عم كلذو باتکلا اذه ىلع ةفنصلا حورشلا يف دحوت ال دئاوف

 :يهو ءانتاقيقحتو ىرحألا انتافلؤم ىلع ةدئافلا نم ةدازتسالل یراقلا لیحنو

 ۱ .ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم

 .نيحيحصلا نيبو هعماج نيب ةنزاوملاو يذمرتلا مامإلا

 .هيلع ةعساولا انتاقيلعتو بحجر نبا ظفاحلل يذمرتلا للع حرش

 يف نيثحابلا دادع يف ىلاعت ہللا ءاش نإ لحدي نأ اهتسارد نسحأو امي دوزت نمل ةيفاك بتكلا هذه

 .اليدعتو احيرحبو ءافيعضتو احيحصت «فيرشلا ثيدحلا

 مامإلا داهشتسا ماقم هيلإ جاتحي يذلا ردقلاب ءراصتخالا ةاعارم عم باتكلا ثيداحأ انجرح - ٤

 :هدروأ يذلا ثيدحلاب فنصملا

 .ليوطت نودو راصتحاب باتكلا يف ةدراولا مالعألا انمجرت -ه

 .[ ] :اذكه نيفوكعملا نيب باتکلا بلص يف هانركذف نيوانع نم باتكلا ىلإ هللا هظفح رتع نيدلا رون ذاتسألا هفاضأ امو )



 هيلع قیلعتلاو باتکلا قيقحت يف ققحلا لمع ۳۹ ۱ رکفلا ةبخن حرش ةمدقم

 " رظنلا ةهزن" باتکلا اذه قیقحت يف لمعلا هديفي يساسأ فدمب ميركلا یراقلا ریکذت ٌدوأ ماتخلا يفو

 مامإ اهمدق يلا ةغيصلا قفو ءالماش اروصت ثيدحلا حلطصم ملع روصت ليهست وهو .هیلع قيلعتلاو

 روصت وهو «ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ ظفاحلا ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ وه ليلح
 .یلاعت هللا قيفوتب ملعلا اذه يف تافلؤملا لك نع باتكلا اذه يف هب درفنا «ديرف

 فلتخم يف ةيلكلا حلطصملا ملع ةروصب طیحب نأ ثيدحلا سرادل يرورضلا نم هنأب ريكذتلا دوأ امك

 ةصاخ حلطصلا ملعل عماج ماظن مدقتل تلذب يلا تالواحا اميس الو «ملعلا اذه فيلأتلا جهانم

 جهنم" انباتك يف امك «ةلماش ةيرظن وأ "رکفلا ةبحن حيضوت يف رظنلا ةهزنآ يف دهاشم وه امك

 ."ثيدحلا مولع يف دقنلا

 .بينأ هيلإو تلكوت هيلع «هللاب الإ ىقيفوت امو



 رکفلا ةبغ حرش ةطوطخم نم روص ۲۷ رکفلا ةبخأ حرش ةمدقم
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 رکفلا ةبخن حرش ةطوطخم نم روص ۹ ركفلا ةبخن حرش ةمدقم
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 ثيدحلا مولع يف فینصتلا ۳۳ رکفلا ةبخن حرش

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ملسو هبحصو هلآو دمحم اندیس ىلع هللا ىلصو
 0 ىلع نب دمحأ لضفلا وبآ نيدلا باهش مالعألا مَّلَع مالسالا خيش ةلح را ةمالعلا خيشلا لاق

 :هتكرب نم نيملسملا ىلع داعأو «هتدم يف هللا حسف «يعفاشلا ءرجح نباب ريهشلا ينالقسعلا

 َكيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نآ دهشأو اريصتبًاعيمَس ًامويق ًايح «ًاريدق ًاملاع لزي مل يذلا هلل دمحلا

 لآ یلعو رينا را ريت ةفاک سال ىلإ هلو ا يذلاٍمحُم اندیس یلعلا یلصو 1

 ًاريثك ًامیلست مس هبحصو ِدّمحُم
 |[ ثیدحلا مولع يف فینصتلا]

 نمف .ثیدخلاو میدقلا يف ٍةمئألل ترک دق ثیدحلا لهُ ''!-الطصا يف َفيناصّنلا ناف دعب اما

 هنکل "لصافلا ُتّدحملا" هباتک يف "”يٍزُمْرُهَمارلا ٍدَّمحم وبآ يضاقلا كلذ يف َتّنَص نم لَو

 لهأ حلطصم انه دارملاو .هيلع اوقفتا سانلا نم ةفئاط دنع ام ظفلل صوصخم نعم دصق :حالطصالا )۱

 .حلطصتا ملعو ثيدحلا حلطصم مساب رهتشا يذلا ثيدحلا ملع وأ ثيدحلا مولع نف وهو «ثيدحلا

 ۱ :نیقالطاب قلطی ثيدحلا ملعو
 .اهطبضو اهتیاورو «هلاعفأو يبلا لاوقأ ىلع لمتشی ملع وهو .ثیدحا ةياور ملع يأ ةياور ثيدحلا ملع :لوألا

 لوبقلا ثيح نم نعملاو دنسلا لاوحأ اب فرعي نيناوقب ملع وهو :ثيدحلا مولع وأ ثيدحلا حلطصم ملع :يناثلا

 يأ «مالكلا نم دنسلا هيلإ يهتني ام :نتملاو .مهضعب نع هوور نيذلا ثيدحلا لاجر ةياكح :دنسلاو .درلا وأ

 يضاقلاو «ناتسزوح دالب نم زمرهمارو ھ٣٣٦۳ وحن وتلا «يضاقلا دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا وه (۲)
 ."يعاولاو يوارلا نیب لصافلا ثدحا" :هباتك مساو ءابيدأ ايوغل «هنامز يف مجعلا ثدحم ناك يزمرهمارلا

 .يذمرتلاو ملسم لثم نيقباسلا ةمئألا دوهج كلذب طمغيف .فنص نم لوأ يزمرهمارلا :لوقيو حيرصلا

 مالكلا اذه ىري نم بجعلاف ,فینصتلا لوأ نم هنأب رجح نبا ظفاح ا حرص دقو «ققدم ريغ هنكل «عوبطم وهو
 ۱ .۱۷-۲۵ :يذمرتلا للع حرشل انریدصت يف عسوتلا رظنا

 للع نأ یرن ؾح ؛ثیدح ا مولع نم ةريثك ةمهم لوصأب لحآ لب :لوقن "بعوتسي مل" :رجح نبا ظفاحلا لوقو
 .ةيحانلا هذه نم هنم اهل عمجأ ریغصلا يذمرتلا



 ثيدحلا مولع يف فینصتلا ۳ رکفلا ةبخن حرش

 وا هالت و E واس يب ناک ES ؛بعوتسی مل

 ررر ٤ 2 3ت ما ۷۲ 1 ه غ

 .بقعتملل ءایشآ ىقبأو ءاج رختسم هباتك ىلع لمعف' ”يناهفصألا

 يفو « اگلا هام ًاباتک ةياورلا ن نيناوق يف فنصف ' " يدادغبلا ركب وبأ ٌبيطخلا مهّدعب ًءاح من

 هيف فنَص دقو ال برد نو فر یی عیب غماحل' هن ًاباتك اهبادآ

 تما یر۶ هم رک وبا فا لا لاق اهنا تک اهرم ابا

 .هبثک ىلع لايع بيطخلا

 ONT 7 یک ۱ ۱ گر ۱ و +37
 اباتک ضایع يضاقلا عمجف «بيصنب ملعلا اذه نم ذخاف .بیطخلا نع ٌرخأَت نم ُضعب ءاج من

 دیسو «رابکلا ةمئألا ثيدحلا ظافح نم -ه۳۲۱ دولولا مكاحلاب روهشلا «عيبلا نبا هللا دبع نب دمحم وه )١(

 .(ط) لحدملاو «(ط) "نيحيحصلا ىلع كردتسلا" هل 4۰0 ةنس يفوت «هتقو يف مهمامإو نیئدحا

 نفلا اذه يف مهم عجرم هنكل :لوقأ ."بتري ملو بذهي مل" :ظفاحلا هيف لاق ."ثيدحلا مولع ةفرعم" وه هباتكو

 هل .هخرؤمو هرصع ثدح یبک ظفاح هيقف ھ٣۳۳ دلو ؛میعن وبأ «ٰقوصلا يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ یر

 لمعف" :هلوق .(ط) ةوبنلا لئالدو «(ط) ءايلوألا ةيلح :هبتك نم عه 4۳۰ يفوت «ةزاحإلاب ةياورلا يف بهذم

 .۱۹ :رردلا طقلو ۱۳۸ :حرشلا حرش .هيف تسيل تادايز هيلع داز يأ ءارلا رسكب "اجرختسم هبتك ىلع

 ةدم قشمد لزن «يلوصأو يعفاش هيقفو «مامإ ظفاح ثدحم ه۳۹۲ دلو «بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ (۳)

 .نينامثلا هتافنصم تغلب هه ٤٦۳ اه يقوتو «دادغب ىلإ عحر مث هبتکب اهيف ثدح «ةليوط

 امیس الو نایساسآ ناردصم "عماسلا بادآو يوارلا قالحأل عماجلا"و ةياورلا ملع يف ةيافکلا" :هاباتک و

 .ناعوبطم اه و ءامهنم لوألا

 رهتشاو هلاجرو ثيدحلاب يعو بهدال دلو «ةطقن نباب فورعلا عاجش نب ركب يبأ نب ينغلا دبع نب دمحم ركب وبآ )٤(
 .الوكام نبا لامكإ ىلع ليذ (خ) لامكإلا ةلمكتو ديناسملاو بتكلا ةاور يف دييقتلا :هتافلؤم نم .ه774 الھک تام «هظفحب

 ريسفتلا يف امام ناكو .ه ۷ دلو ضایع يضاقلاب ريهشلا بسلا يبصحيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع (ه)
 .سه ۵ ع6 يقوت «ةميقلا تافنصملا هل ءابيدأ .هرصع مولعو هقفلاو ثيدحلاو

 وهو «(ط) "عامسلا دييقتو ةياورلا لوصأ يف عاملإلا"و ء(ط) "ىفطصملا قوقحب فيرعتلا يف افشلا" :هبتك نم
 .هباب يف ادج ديفم



 ثیدح ا مولع يف فینصتلا ۳ و ۱ رکفلا ةبخن حرش

 ."هلْهَج تدحملا مسي ال ام" ُهاَّمَس اءزُج  ئجنايملا صفح وبأو «/عاملالا هس ًافيطل

 ىلإ ءاهمهف ریل ؛تّرصتخاو هاهملع رفتی ؟تطسبو .ترهتشا يتلا فیناصتلا نم كلذ لاثمأو

 يرن "يا نمحرلا دبع حالصلا نب نامثع ورمع وبآ ےس نور هد

 هلو هو نوهشملا هباتک - ةّفرشألا ةسردملاب ثیدحلا سیردت يلو امل عَمجف «قشمد

 بیطخلا فیناصتب ینتعاو .بسانملا عضولا ىلع هبیت هبيترت لصحی مل اذهلف ؛و یش دعب ًائيش ُهالمأو

 ام هباتك يف ٌعّمّتجاف ءاهدئاوف بحن اهرّيغ نم اهيل مضو ءاهدصاقم تاتش عمحف «ةق ةقّرفملا

 صَتخمو هل مظان مك ىّصْحُي الف ِهِرْيَسِب اوراسو «هیلع ُسانلا فکع اذهلف ؛هريغ يف قّرفت
RE کا ۱ و ١ 

 رصتنمو هل ضراعمو «رصتقمو هيلع كِردتسمو

 مرح ا خيش ةكم ليزن «ةيقيرفإب ةيرق "شنايم" ىلإ ةبسن «يحبايلاو يشنايلا نسحلا نب ديحلا دبع نب رمع (۱)

 .ه ۵۸۱ ةنس يفوت ءاعرو ام عو ابیطخ ناكو

 ضعبو ,نسح او حيحصلا نع ذبن اهيف «تاحفص عبس وحن يف ةريغص ةلاسر "هلهج ثدحملا عسي ال ام" هباتكو
 ناونغب عدخنا هلل فنصلا لعلو .هلهج ثدحم لك عسي ام هنم لئاط ال اع ةوشحم اهنكل «ثيدحلا عاونأ
 .٤۷٦و 4145 :ناحطلا دومحم روتكدلل "بيطخلا ظفاحلا" باتك يف عسوتلا رظناو .باتكلا

 ںیئألا نبال لوصألا عماج علطم يف ثيدحلا مولع مسق ضايع دعب ةطساو ركذي نأ ءزجلا اذه نم ىلوألا ناكو

 .ثيدحلا مولع يف هنع یغتسی ال عماج ثحب هيفف ٣٦٦( يفوت

 تيب يف أشن ههدالال دلو «نيدلا يقت يروزرهشلا نامثع نب -حالصلاب بقلملا- نمحرلا دبع نب نامثع (۲)

 ثيدحلا رادب سيردتلا ىلوتو قشمدب لزنو «همولعو ثيدحلاب نيعو ءاهعاونأب مولعلا لصحو ةسائرو ملع
 ."مالسإلا خيش يفملا مامإلا" :هيف يهذلا لاق ةصاخ ثيدحلا ينو مولعلا يف هتيص راطو ءاهريغو ةيفرشألا

 ةمدقم" :هل ليقو هب رهش يذلا «"ثيدحلا مولع" اهرهشأ ةريثك بتك هل .(14۳ يفوت ,ةددسم هاواتف تناكو

 قبسي مل فيراعت عضوو «فيراعتلا طبض -۱ :نيمهم نيرمأب فنصلا ركذ ام ىلإ ةفاضإ زاتعو ."حالصلا نبا

 .ةقدب ملعلا لئاسم يف قيقحتلاو طابنتسالا -۲ .اهب

 انه ةراشالا دونو .۲۱۰۲۲ :هقيقحتل انريدصت يف حالصلا نبال "ثيدحلا مولع" ىلع فنص ام ةلمج رظنا )٣(

 .دمحلا هلو ةقدب هانققح دقو «ةرابعلا عوضو عم رصتخم نسحأ هنإف ؛يوونلل "قئاقحلا بالط داشرإ" هرصتخم ىلإ



 هحرشو باتکلا فینصت ببس 23 ركفلا ةبخن حرش

 [هحرشو باتكلا فینصت ببس]

 رکفلا ةبخن ةّبخن'' اھتیّمَس قفیطل ِقاروأ يف هُتُصَحلف كلذ نم مهملا هل ن صحن ٍناوحإلا ٌضْحَب ينلأسف

 ak hah رثألا لهآ حلطصم يف

 ام حّضويو ءاھڑونک حتفيو ءاھڑومر لحي اح رش اهیلَع ٌعَضَأ نأ اینا لا بغَرف «ئاوفلا دئاوزو

 يف تغلابف «كلاسملا كلت يف جارینالا َءاحر ؛هلاوُس ىلإ ُهبجأف كلذ نم ئدَنْبُملا ىلع يفع
 َرھظو هيف امي یر تیبلا بحاص نال ؛اهاياوز ایافح ىلع ُتهَّبتو «هيجوّتلاو حاضیالا يف اهجْوَش

 ةقيرطلا هذه تکلسف «قفوأ اهحيضوت نُمِض اهجُمدو ۱ نی ٍطْسَبْلا ةروص ىلع ُهداريإ نآ يل

 «كلانه اميف َقيِفوَّتلا هللا نم ًابلاط لوقأف .كلاسلا ةليلقلا

 | الا ا يدا لا

 ام حلاو 7 يبنلا نع ءاج ام :ثیدحلا :لیقو «ثيدحلل فارم فلا اذه ءاملع دنع : ربخلا

 ةّنسلاب لغتشي نملو ؛يرابخالا :اهلکاش امو خيراوّتلاب لفتشی نّمل َليق مَن نمو هریغ نع ًءاح
 . ثدحملا :ةیوبثلا

 ةقيرطلا هنهو .دحاو صن امهفأك هعم هکبسی يأ «حرشلا عم نتملا طسی نأ يه :حرشلا يف طسبلا ةروص )١(
 .سرادلا ىلع رسیآ

 : ی امیف اهمدقن ةمهم تاحلطص تافیرعت انهه (؟)

 وأ لوق نم 5 يبلا ىلإ فیض ام :نیئدحا حالطصا يقو .ربخلا نیعع اضيأ لمعتسیو «مدقلا دض :ةغل :ثيدحلا

 فیض" :هلوق نم دارلاو يعباتلا وأ يباحصلا ىلإ فيضأ ام اذکو  ,يقلح وأ يقلخ فصو وأ ریرقت وأ لعف

 نیثدح ا نم ةعاج دنعو .فنصلا مالک يف ٍقأيس امك «عساولا یعلا اذب ثیدحلل فدارم ربخلاو .بسن

 .اضيأ ثيدحلا نعم رثألاو ةنسلا اذک و .هنم معأ ربخلاو و يبلا ىلإ فیض ام :ثيدحلا

 مهو - ءاهقفلا ضعبو «ريرقت وأ لعف وأ لوق نم ك يبلا ىلإ فيضأ ام امنأب ةنسلا نوفرعي نييلوصألا نکل

 .يباحصلا ىلإ بسن ام يأ فوقوملا ٰیعم رثألا نوقلطي - نويناسارخلا



 ۳ تست و
 ۱ 0 ںیک ۰ ال . و 70 ا مے وو اک

 ؛"ربخلا"ب انه رّبعو «سكع ريغ نم ٌربخ ٍثیدح لكف « ”قلطم صوصحو ٌمومع امهنيب :ليقو

 ۴۰ مشا نوكيل

 |اهدرفت و هقرط ددعت ثيح نم ربخلا]

 "!انیلا هلوصو رابتعاب وهف

 "لعف" ىلع عمجی ةرثکلا يف "لیعف" و «قيرط ٌعْمَح اقرط نال ؛ةريثك ٌديناسأ يأ قرط هَل نوکی نأ م

 .(*) نتملا قيرط اك :دانسإلاو ءديناسألا قرطلاب دارملاو 'ٍلُعفأ' ىلع ةلقلا يفو «نیتمضب

 | رتاوتملا]
 كف ةداعلا 3 نعم ودع رصح الب ْتَدَرَو اذإ اول طور دنا کا كرت

 ىلع ٍددَعلا نییغتل ىنْعُم الف یلصق ريغ نم ًاقافّنا مهنم هغوقو اذک و .بذکلا ىلع مهّوطاوت تلاحآ

 «ةرشعلا يف :لیقو «ةعبَسلا يف :لیقو ةسمحلا يف :لیقو «ةعبرألا يف هّیع ْنَم مهنمو .حیحصلا

 .كلذ ريغ لیقو «نیعبسلا يف :لیقو «َنيعبرألا يف :لیقو ءرشع ينثالا يف :لیقو

 ناسنإف نمومو «ناسنإ :ةملك لثم «هيلع ةدايزو رخآلا ئعم لك ىلع الاد نيظفللا ديا نوکی نأ وهو )١(

 .هريغو يوبنلا ثيدحلا لمشي "ربخ" ظفل كلذك .قلطم صوصحو مومع امهنيب :لوقنف «هريغو نمؤملا لمشن

 لک و «خيراتلا لمشي وه لب ا ةصاخ دعاوقلا هذه نأ نظي الو خیراتلا رابخآ ثحبلا لمشيل يأ (۲)

 ىلإ اهلقن لوبق يف ةعضاح مولعلا رئاس نم لوقنلا لكف «تافلؤلاو بطخلاو رثنلاو رعشلاک ءلقنلا هليبس ام
 .نفلا اذه لوصأل اهباحصأ

 ةثالث هددعت مدع وأ ءاهدانسإ ددعت بسحب اهمسقیف «ثيداحألاو رابخألا ميسقت ثحبب انه ظفاحلا ع رشي (۳)

 .حضتيس امك «ماسقأ

 .نتملاو دنسلا فيرعت قبس )٤(
 قرط هل ناك نإ ثيدحلا نأ :یعلاو ,ضرتعم مالك امهنيب امو «"ةريثك ديناسأ" :هلوق ىلع فوطعم اذه (ه)

 = وأ «تابثأ تاقث ةعبرأب لصحت دقف ددع يأب بذكلا ىلع مهوطاوت اهعم ليحتسي اغلبم غلبت ةرثك ةريثك



 رتاوتم ا رب ا ۳۸ رکفلا ةبخن حرش

 أ مزالب سیلو «” ملعلا دافأف ءِددعلا كلذ هک ذ هيف َءاح ليلدب لئاق لک كسم
 یک

 ؛هریغ يف درطي ن

 یل: هاذا نم ةروك ذملا ةرثکلا یف هیف مالا يوتسي نأ هیلا فاضناو ''قلتك ریخلا درو اذاف

 ةدايزلا ذإ ؛دیرت ال نأ ال «عضاوملا ضعب يف ٌةروكذملا ٌةرثكلا صقنت ال نأ ءاوتسالاب ُدارملاو ,هئاهتنا

 8 ۱ : عصر 0 , 7 : ٥
 ةّيضقب تبث ام ال ءع ومسملا وأ دهاشملا َرُمألا هئاهتنا دنتسم نوکی نآ و «ىلوألا باب نم انه ةبولطم

 ."”هينثالا فصن دحاولاک .ف طلا لقعلا

 ةعبرألاك ءاددع رتاوتلل نيع نم ضعب ىلع رجح نبا ظفاحلا هب دري اذهو «ةقثلا ف مفود رثکاب لصحت =
 .ةفداصملا ليبس ىلع يأ "اقافتا مهنم هعوقو اذك و" :هلوقو هیلع قافتالا بذكلا ىلع ؤطاوتلا نيعمو .ةرشعلاو

 هنيع يذلا ددعلا ركذ هيف درو يعرش صن لا دنتسا اددع رتاوتملل نيع نم دحاو لک نأ فنصملا دارم )١(

 تابثإل دوهشلا يق بولطلا ددعلا هنأ ىلإ ادانتسا ةعبرألا نييعت لثم «يعطقلا ملعلل ادیفم ددعلا اذه لعجی ادورو

 اذإ ةحوزلا نم بلطتو ؛نزلاب هتحوز ممتا اذإ جوزلا نم بلطت ىلا نامبألا ددع هنأل ؛ةسمخلاو «نزلا دح

 كلذو لامکلاب اهفصو دقف (۱۹۲ :ةرقبلا) چڈلماک َةَرَشَع َكْلتإ» :ىلاعت هلوقل ؛ةرشعلاو ةمهتلا كلت تبذک
 ۱ .ئيقيلا ملعلا ديفت اهلعج

 يذلا عوضوملا يف ددعلا اذه ىلع دامتعالا نأل ؛فاك ريغ نييعتلا ىلع مهليلد نأب ءالؤه ىلع فنصلا در دقو

 يق ةيصوصخ ددع لكل نوكي نأ لامتحال ؛امئاد يعطقلا ملعلاو رتاوتلا ديفي هنأ ىلع لدي ال عرشلا يف درو

 ىلإ جاتحيو ظافح ا نم ةعبرأ وأ ةثالثب ققحتي دق ئيقيلا ملعلا ةدافإ يف نأشلا كلذك «هيف درو يذلا عوضوملا

 ددعلا نييعت نإ :اولاق كلذل ؛ةلادعلا لهأ نم اوسيل ةرشع نم رثكأ لو «نيطباضلا ريغ قدصلا لهأ نم ةرشع

 .دساف مكحت رتاوتملل

 .ايباحص نوعبسو عضب هاور "رانلا نم ہدعقم اوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم" ثيدح :رتاوتملا لاثم

 .ةروكذملا طورشلاب قرطلا ةرثك يهو «ةقباسلا ةفصلا ىلع يأ "كلذک" (ر
 "اذوب" ةيهولأ نع دنهلا لهأ انربخي نأ لثم «نيقيلا ملع ديفت ال ةيداقتعا وأ ةيلقع ةيضقب نيربخملا ةرثك نإ يأ (۳)

 يعطقلا يلقعلا ليلدلاب تبثت امنإ اياضقلا هذه نأل ؛هباحصأ رثك ناو لطاب ربخلا اذه نأ يف كش الف ءالثم

 ,قولخملا تام مهيف رشب مهنأل ؛هللا ىوس ام هريغ وأ "اذوب" ةيهولأ ةلاحتساب ايعطق اينيقي امکح مكحي لقعلاو

 .كلذ نع هزنم هللاو ءنوبرشيو نولكأي



 رتاوتملا ربا ۳۹ رکفلا ةبخن حرش

 :يهو ةعبرألا طورشلا هذه عمج اذإف

 .بذكلا ىلع مهقفاوت وأ مهؤطاوت ةداعلا تلاحأ ريثك ددع -۱

 .ءاهتنالا ىلإ ءادتبالا نم مهلثم نع كلذ اور -۲

 .سحلا مهئاهتنا دنتسم ناكو -۳

 .رتاوتملا وه اذهف «هعماسل ملعلا ةدافإ مهربح بحصی نأ كلذ ىلإ فاضناو - ٤

 .سكع ريغ نم ٌروهشم رتاوتم لكف «طقفًاروهْشَم ناک هنع ملعل ةداَفِإ تحت امو

NESدق نکل «بلاغلا يف كلذک رک ملا لوصح ثمرتسا  

 01 رتل تزرفق O نضع نغ نخ

 يأ ,نْشئالا قف امی رصح َعَم وأ طورشلا ضعب ٍدقف عم كل ءًاضيأ رصح الب ُدِرَي دق ””ةفالجو

 :انلوقب ُدارملاو ءدحاوب وأ طقف ناب يأ امهب وأ «رتاوتملا طورش عمتجي مل ام ًادعاصف ٍةثالثب

 ۰ اد نر عا ولا وشل | نم عضاوملا ضعب يف رٹکاب دّرَو ناف ءامهنم لقأب دری ال نأ "نينئاب دری نأ

 ا

 .رثكألا ىلع يضقي اذه يف لقألا ذإ

 امع زارتحا اذهو «عنال طورشلا هذب ييقيلا ملعلا لصحي ال اعر يأ "عنال ضعبلا نع فلختي دق" :هلوق )١(

 نکل ١9/6( :حرشلا حرش رظنا) .كلذ ريغ ليقو «ملعلا هل لصح ال زتاوتملا طورش ضعبب الاع نكي مل اذإ :ليق
 .زارتحالا اذهل بحوم الف ةروک ذلا طورشلا عم هل ةميق ال ليق ام لک

 ناكو «هاهتنم ىلإ مهلثم نع «بذكلا ىلع مهؤطاوت ليحتسي عمج هاور يذلا ثيدحلا وه :رتاوتملا فيرعت (۲)
 .سحلا مهدنتسم

 ضعب دقف عم نکل «ددع طارتشا ريغ نم يأ «نيعم ددعب رصح ريغ نم هتاور ددعتي دق رتاوتلا ریغو يأ (۳)
 .اروهشم نوكي لب ارتاوتم یمسی الف «ئيقيلا ملعلا ديفي ال اددعت ةاورلا ددعتي نأ لثم طورشلا

 ضعب يف طقف نينثا دوجو نأل ؛زيزعلا وهو طقف نينثاب يورملا مكح نع ثيدحلا جرخي ال يأ "رضي ال" )٤(
 .دنسلا نم ىرخألا تاقلحلا يف رثكألا مكح يغلي يأ ءرثكألا ىلع يضقي دانسإلا تاقلح



 رتاوتلا ربخلا ٠٤ ركفلا ةبح حرش

 هطورشب - هريرقت يتأي ام ىلع ييرظنلا ج رحأف - نییقّلاملعل ديفُملا وهو ''”ءرتاوتملا :لوألاف
 دقت يتلا

 [نيقيلا]
 .قباطملا مزاجلا داقتعالا وه :نيقيلاو

 | يرورضلا ملعلا]

 ُثيحب هيلإ ناسنإلا رطضی يذلا وهو ؛يرورضلا ملعلا ديفي رتاوتلا ربخ نأ دَمَتعملا وه اذهو

 هعفد هنکم ال

 رظّلا ةياهأ هل سيل نمل ٌلصاح رب ملعلا ال ؛ءيشب سيلو « ير ال ملعلا ديب ال :لیقو
 ّيماعلا يف سيلو ءٍنونظ وأ مولع ىلإ اهب لصوتی ٍةن ةنونظم وأ ةمولعم رومأ ُبيترت ُرظَنلا ِذِ ؛یماعلاک

 .مُهل َلّصَح اَمَلًاَيرظَت ناك ولف كلذ ةيلهأ

 . لال دتسا الب ملعلا دیفی ای يرو رضا ذٰإ ؛ٌيرطَنلا ملعلاو يرورضلا ملا نيب قرفلا ريرقتلا اذهب الو

 .داحآلا ربح وهو «نيقيلا ديفي ال يذلا نييلوصألا رثكأ دنع :يناثلاو .رتاوتملا وهو لول وه اذه )١(

 امك رتاوتلاف .داحآو ءروهشمو «رتاوتم :ماسقأ ةثالث هددعت مدعو هدنس ددعت ثيح نم ربخلا ةيفنحلا مسقو

 .رتاوت مث ایداحآ ناك يذلا وه :روهشلاو .هرخآ الو هلوأ يف ال رتاوتلا ةجرد غلبي مل يذلا :داحالاو .هتفرع
 .هتفرع يذلا :رتاوت ا يهو :ماسقأ ةعبرأ ىلإ ايليصفت اميسقت هتاور ددعت بسحب ثيدحلا مسقنيف :نيثدحملا دنع امأ

 .درفلا وأ بيرغلاو .نانثا هاور ام :زيزعلاو .رتاوتي ۸ و هتاور رثك يذلا :روهشملاو

 قاورلا لاوحأ يف رظنلا انه وهو «لالدتسالاو ثحبلاب الإ هيلإ لصوتي ال نکل «ييقي ملع وه :يرظنلا ملعلا (۲)

 ةلدألا يف ثحبلا يأ ءرظنلا ةيلهأ هيف نمل الإ لصحي ال كلذل «ئيقيلا ملعلا ثحابلا ديفت يلا نئارقلاو لئالدلاو

 .اهنم جئاتنلا جارختساو

 ملع ثحابم نم سيل :رتاوتملا يف اولاق كلذل ؛يتايس امك كلذل ةحاح نود لصحي يذلا وه :يرورضلا ملعلاو

 .هقفلا لوضأ ثحابم نم وه لب «دانسإإلا



 رتاوتلا ربخلا ٤١ ركفلا ةبنغ حرش

 [يرظنلا ملعلا]

 ال يرظنلاو ؛عماس لكل ُلُصْحي يرورضل ناو قدافالا ىلع الدتسالا عم ْنكلو هدفي يرظنلاو

 .رظنلا ةيلهأ هيف نمل الإ ُلّصُحَي

 ُملع ْذِإ ؛دانسإلا ملع ثحابم نم سیل ةّيفيكلا هذه ىلع هل "'”لْصَألا يف رتاوتلا طورش تم امنإو

 ُعَيِصو ٍلاحّرلا تافص ُثيح نم كرب وأ هب َلَمْعيِل ؛هفعض ْوَأ ثيدحلا َةَّحِص نع هيف ثحبُي دانسال
 حب ريغ نم هب لمعلا ُبجی لب «هلاحر ْنَع تَحْبُي ال رتاوتملاو ادا

 1 | هدوحو رعي دم ریسفَلا ىلع رتاوتملا لاثم نأ حالّصلا نبا رکذ :ةدئاف

 ًاشن كلذ نأ ؛مدعلا نم هر ُهاعَدا اَم اذكو ءٌغونمم ِةَّرعلا نم اعا امو ."َّيلع َبذَك ْنَم" ِثیدح

 ىلع اوؤطا وتی نأ ةداعلا ٍداعبإل ةيضعقملا مهتافصو لاجرلا لاوحأو قرطلا ٍةرثك ىلع ع الّطا ةلق نع

 .ًاقافُنأ مهنم َلّصْحَي وأ بذکلا

 ةروهشملا بل نأ ٍثيداحألا يف ٍةرثك دوحو ًادوحوم رتاوتملا نوک هب رزق ام نسحأ نمو

 تعمتحا اذإ ءاهيفنصم ىلإ اهتبسن ةحصب مهدنع عوطقملا ابرو فرش ملعلا لها يديأب دلا

 رخآ ىلإ بذکلا ىلع مه وطاوت ةداعلا لیحت اددعت هقرط ثددعتو ثیدح جارخإ ىلع

 . ريثك ةروهشملا بتکلا يف كلذ لثمو اف لاس فتا هلفلا داف ؟" طورشلا

 يف كلذ 5 نآ

 .ركفلا ةبخن نعم يأ (۱)
 .انربخآ وأ نالف انئدح :يوارلا لوق لثم (۲)

 .رتازتلا طورش يأ ()
 .ايباحص نیسمخ نم رثكأ هاور .ةمايقلا موي 3 يبلل ضوحلا تابثإ ثیدح :رتاوتلا ثيدحلا ةلثمأ نمو )٤(

 هاور «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزن :ثيدحو .ايباحص نوعبس هاور .ءوضولا يف نيفخلا ىلع حسملا ثيدحو

 7 .ریثک اهریغو نورشعو عبس



 داحآلا ماسقآ ٢ ركفلا ةبخن حرش

 ويشمل وهو نیلا نم م رٹکاب سان اتا - (داحالا ماسقآ لأ وهو - يناثلاو

 ؛كلذب مس یاهقفلا ةمئأ نم ةعامج يأر ىلع ضیفتسلا وهو هحوضول ؛كلذب يمس
 2 o 02 ر 8 وم ہہ ۱ ںی 2 ا

 0ھ نا 6 روهشلاو ضیفتسلا نیب رياغ نم مهنمو اضیف ضيفي ءاملا ضاف نم «هراشتنال

 (5) - 6-1 4 غر ہک ات 9 ۳ ا

 . كلذ نم معأ روهشلاو ءءاوّس هئاهتناو هئادتبا يف نوکی

 ىلع هتياور ترتاوت ام وهف :يظفللا رتاوتملا امأ «يونعم رتاوتمو «يظفل رتاوتم :نيمسق ىلإ رتاوتلا مسقنيو =
 رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم ثيدح لثم «ةاورلا لك هيوري «دحاو ظفل

 ,نيعم رمآ يف اهلك كرتشت ةفلتخم عئاقو بذكلا ىلع مهؤطاوت ليحتسي ةعامج لقني نأ وهف :يونعلا رتاوتملا امأو

 هذه نكل «ثيدح ةئام وحن هيف ا هنع درو دقف یاعدلا يف نيديلا حفر :لثم .ارتاوتم رمألا اذه نوكيف

 .ةفلتخم عئاقو يف ثيداحألا

 .درفلا وأ بيرغلا -۳ .زيزعلا -۲ .روهشملا ١- :ماسقأ ةثالث وهو «رتاوتلا غلبم غلبي ل ربخ لك داحالا )١(

 .افیلعت هنایب انل قيس دقف مهریغ كغ اما «نیئدحا دنع اذه

 هئاهتناو هئادتبا يق هدنس ددعت نوکی ام وهو «ضیفتسلا لمشي روهشلا نإ ا لد نم معآ :هلوق (۲)

 رتاوتلا ددع هلقنی مث هلوأ يف ایداحآ نوکی يذلاک كلذك سیل ام لمشیو «ءاوس

 ةقرفتلا يف لیصافتلا هذهو یتاوتلا يعم. روهشلا لعحف «برقأ ةيفيكب ضیفتسلاو روهشلا نيب قرف نم كانهو
 .ظفاحلا راشآ امك نویلوصألا اهعرف امنإ حلطصلا ملع ثحابم نم تسيل امهنیب

 .اهتفرع ىلا ماسقألا ىلإ هتاور ددعت بسحب ثيدحلا اومسقف نوئدحا امأ

 نسحو حيحص ىلإ مسقنيف «هيف اهالتخا وأ «لوبقلا طورش هئافيتسا بسحب فلتخي روهشملا ثيدحلا مكحو

 مع نباو مزح نب ورمع ثيدح نم يور رهاط الإ نآرقلا سمي ال ثيدح :حيحصلا روهشملا لاثم .فيعضو
 انباتك رظناو .135-1394 :۱ :"ةيارلا بصن" يف اهجيرخت رظنا .نابوئو صاعلا يبأ نب نامثعو مازح نب ميكحو

 ةريثك هحوأ نم يور رارض الو ررض ال :ثيدح :نسح وهو روهشملا لاثمو 17١5-570. ص ''مانألا مالعإ'

 .نيعبرألا يل يوونلا هنسحو ةحصلا وأ نسحلا ىلإ اهب يقتري

 دیدش حدق نم لخي ملو هحوآ ةدع نم يور «نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا :ثیدح :فيعض وهو روهشملا لاثمو
 .ثيدحلا بلط يف ةلحرلا باتك ىلع قيلعتلا لوأ هانققح امك



 داحآلا ماسقآ ۳ رکفلا ةبخن حرش

 .نفلا اذه ثحابم نم سیلو «ىرُخأٍةيفيك ىلع ریا نم مهنمو

 ًادعاصف دحاو دانس) هل ام لمشیف «ِةنِسْلَألا ىلع رهتشا ام یلعو ءانه رژُخ ام ىلع قلطی روهشَملا من

 ."الصأ دانس) هل دج وي ال ام لب

 | زیزعلا]

 هنوکل اّمِإو هدوحو ةلقل ام كلذب يّمْسو «نّينا نع نیلا نم لقآ هیور ال نأ وهو :زيزعلا :ثلاثلاو

 يلع وبآ وهو «همعز نمل افالج حیحصلل اطْرَش سیلو «""یرخآ قیرط نم هیحمب يوق ْيأ َزَع

 :لاق ثيح «ثيدحلا مولع يف وللا دبع يبآ مکاحلا مالک ٴیمؤی هيلإو قلزتعملا نم م (یئاّیجلا

 له هوای مث «نایوار هل نوکی ا ةلاهجلا مسا هنع لئازلا ٌییاحصلا واو نا حیحَصلا

 :ةريثك اماسقآ مسقنی كلذ رابتعابو ءاهيف رهتشي لا تائيبلا بسحب روهشلا ثيدحلا میسقتل نايب اذه )١(

 .انه ررح يذلا نیثدح ا حالطصاب روهشلا - ١
 لاق امك الصأ دانسإ هل دجوی ال ام لمشي لب ءادعاصف دحاو دانسإ هل ام لمشيف :ةنسلألا ىلع رهتشا ام -۲

 روهشملاو «ءاهقفلا دنع روهشملاو «نييوحنلا دنع روهشملاو «ماوعلا ةنسلأ ىلع روهشملا مسقلا اذه نمو «فنصملا

 .ءابدألا دنع

 يف اھعمجب ءاملعلا يع دقف «عمتجملا هيحوت يف ريطح رثأ تاذ ةنسلألا ىلع ةلوادتملا ثيداحألا تناك الو

 "سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك" باتك تافلؤملا هذه عسوأو «تافلؤم

 .نولجعلا دمحم نب ليعامسإل
 هيف اهلالتخاو لوبقلا طورش ءافيتسا بسحب فلتخي روهشلا ثيدحلا مكح لثم زيزعلا ثيدحلا مكحو (۲)

 .فيعضلاو نسحلاو حيحصلا هنمف

 ةقرف بسنت هيلإو «ةلزتعملا تا دحا وهو ه۲۳۵ دلو «يئابماب ف ورعلا يلع وبأ باهولا دبع نب دمحم (۳)

 .اهيف داجأ يدنوارلا نبا ىلع درلا يف بتكو «ريبكلا ريسفتلا :اهنم ةريثك بتك هل .سه۳۰۳ يفوت مهنم ةيئابحلا

 «نايوار ثيدحلل نوكي نأ هدارم سيلو «ةلاهجلا هنع لورت يكل نايوار يباحصلل نوكي نأ اذهب مکاح ا دارم (4)

 .انه همالك دروي الأ ظفاحلا ىلع ناكف «هسفن "مكاحلا كردتسم" یو رداصملا يف عقاولا فالح وهف

 :يوارلا بيردتو ٦٣٦-٦٦ :يذمرتلا مامإلا انباتك يف هليلحتو ء٦٦ :ثيدحلا مولع ةفرعم ىف مكاحلا مالك رظنا

 ."ه-1 :ةسمخلا ةمئألا طورشو ۰۱۵۰ :ةتسلا ةمئألا طورشو ۱۲۷-۵



 داحالا ماسقآ ٤٤ ركفلا ةبخن حرش

 حرش يف ''”يِبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا َحَّرَّصو یداهشلا ىلع ةداهشلاك ءانتقو ىلإ ِثیدَحلا

 ناف :لاق هنأل ؛رظن هيف باوجب كلذ نم هيلع درو اًمع باجأو ٌيِراَحُبلا طرش كلذ نأب َيِراَحُبلا
 رس ۵ £

 ىلَع مع هب بطح دق : :انلق :لاق ؟ةمقلع الإ رمُع ْنَع هوري مل هدف ِتاّقلاب لاَمْعألا ثيدح :ليق

 .لاق اذك ہورکنأل هنوفرْعي 56 هنأ الولف ءةَباحّصلا ةرضحب ربئملا

 منم َرَمُع يف لس ول اذه نأبو ريغ نم هوعمَس اونوکی نأ هنع اوتکس مهنوك نم مرلي ال هنأب بت

 ىلع ءدمحم نع هب رلیعَس نب ىَبْحَي درفت من «ةَمَقلَع ْنَع هب ميهار نب ٍلَمَحُم درفت مث ةمقلع درفت يف

 ملسی ال اذک و ءاهب ربع ال ال '''ٌتاعباتم مهل ثدرو دقو «َنيِنَدَحُملا دنع فو عملا ْحیحصلا وه ام

 ہے م ھ493

 " رمع ِثیدح ريغ يف هباوج
 و و
 ِثیدح لو ٌيِراَحُبلا طرش هن یعدا ام ِنالطُب يف یضاقلا يفكُي ناك ذقلو دیش نبا لاق ۱

 .هيف روك ذم

 ناكو «قرشملا ىلإ لحرو ھ۸٦٥ دلو ءيضاقلا ءيبرعلا نب ركب وبأ «يليبشإلا دمحم نب ہللا دبع نب دمحم (۱)
 اوداكو ةملظلا ىلع دتشاو «ةسايسلا داحأو «ةيليبشإ ءاضق يلو لئامشلا میرک نهذلا بقا ملعلا يق ا

 .سهد 4۳ يفوت .داهتحالا ةحرد غلب نم ناكو «سيردتلاو فینصتلا مزلف لزع مث یب نوشطبي

 .(ط) نآرقلا ماكحأو «(ط) يذمرتلا حرش يذوحألا ةضراعو ؛(ط) مصاوقلا نم مصاوعلا :هبتك نم

 .يأتسو «لوألا يوارلا قيرط نم هريغ لجر يوارلا ثيدح يوري نأ يه :ةعباتملا (۲)

 .هتاذل حيحص هدانسإو ء٤٦ ٦: :ةرامإلا يف ملسمو هحيحص علطم يف يراحبلا هجرخأ ,تاینلاب لامعألا اپ ثيدح )٣(

 یجیو ةتسلا هل یورو ءاضيأ ةقث يميتلا وه ميهاربإ نب دمحمو ةتسلا هل ىور «تبث ةقث يثيللا صاقو نب ةمقلع

 ةقث يراصنألا ديعس نب

 رشنف ةطانرغب رقتساو «ملعلا بلطو «ةتبسب ھ٦۷٥٥ دلو ا رم نوت مع نر

 مولع يف هنارقأ قافو «دالبلا يف لحر ءايدهو اتسو ابدآو اظفحو «ةلالجو ةلادع هرهد دیرف ناك .امي ملعلا

 انإ وه "هيف روکذم ثيدح لوأ" :هلوقو .ةريثك تافلوم هل .-ه۷۲۱ فوت «هتعانصو ثيدحلا مولعو «هرصع

 .تفرع امك تاينلاب لامعألا



 داحالا ماسقآ 4 ركفلا ةبخن حرش

 .ًالصأ دج وي ال يهني نا ىلإ ني نيا نع نا ةياور نإ :لاقف هاوعد ضيقن  "ناّبح نبا یعداو

 يتلا زيزّعلا ٌةَروُص امأو لس نأ نکنی ال دجوُي ال طقف نا نع طقف نيا ةياور نأ دارأ نا :تلق

 ائ ا نع ھا نت لقا يوري ناب هد رت رھا ےک

 هل ئے یے سس بے اور ام :هلاغم

 هداتق سنُا ْنَع هاورو «ثيدحلا ولوو هلو نم ويا بح نوک یتح کدَحَا نمی ال" :لاق

 دبعو َةّلَع نب ليعامسإ زیزعلا دبع نع هاورو ذیعسو ةبعش ًةداتق ْنَع اورو «بّیهص نب زیزعلا دبعو

 ع ةعامح لک نع هاورو «ِثراولا

 | بیرغلا]

 .دنسلا نم هب درفتلا قو عضوم ی يف دحاو ٌصحخش هتیاورب دّفتي ام وهو : بیرغلا : عبارلا و

 ناکو .ه۲۷۰ دلو ناسارخ خيش دوحبا ظفاحلا ةمالعلا مامالا یتاح وبآ یسبلا دمحأ نب نابح نب دمحم (۱)

 يف هقفلا ردصم ناک و ءاهلك ها مولعبو موجنلابو بطلاب الاع «راثآلاو ثيدحلا ظافحو «نيدلا ءاهقف نم

 لاقف .هدلب نم هوحرخأف «مىلاعت هلل دحلا تابثإب ةهبشملا لوق ركنأ «نيفلألا ىلع هخویش ددع داز «دنقرمس

 ىلع حيحصلا دنسملا هباتك :اهرهشأ ةريثك بتك هل ےھ ۳٥٤ يفوت ؛جارخالاب ىلوأ ءالؤه ناك :ءاملعلا

 .(ط) ءافعضلاو (ط) تاقثلاو «(ط) ةديرف ةقيرط ىلع بترم وهو «عاونألاو ميساقتلا
 سنأ نع هايور ظفللاو ء۹٦ ١: :ملسمو ۰۱:۸ :نامبإلا يف يراخبلا (ر

 .۹۳ فوت دک يبلا مداح كلام نبا وه :سنأ

 .مه55 يفوت «ةياور ةباحصلا رثكأ ناك «يسودلا رخص نب نمحرلا دبع هما «هتينكب روهشم :هريره وبأ
 .ةتسلا بتكلا يف هثيدح ھ۱۱۸ يفوت «ةرصبلا لهأ ظفحأ «هقث يرصبلا يسودسلا ةماعد نب ةداتق

 .ةتسلا يف هل ۱۳۰ قوت «ةقث بيهص نب زیزعلا دبع

 .ةتسلا يف هل .ھ١٦٥ يفوت ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ مامإلا ءماطسب وبأ :جاجحلا نب ةبعش
 .ةعامجلا هل ىور ه1 يفوت «ةداتق يف سانلا تبثأ وه ,طلتخاو سلدم ظفاح ةقث :ةبورع يبأ نب ديعس

 .ةعامحل ا هل ىور ےھ۱۹۳ يفوت «ظفاح ةقث :ةيلع نبا ليعامسإ

 .اضيأ هل اوور ےھ۱۸۰ يفوت «تبث ةقث :ديعس نب ثراولا دبع



 داحآلا ماسقآ ٦ ركفلا ةبخن حرش

 .يبسنلا بيرغلاو «قلطملا بيرغلا هيلإ مسقنس ام ىلع

 هي :اهنم لكل لاقي داحآ تاون وهو لوألا ىوس ٌةروكذملا ةعبرألا ُماَسْفَألا يا اهّلكو

 جاو

 |اهمکحو اهماسقأو داحآلا فيرعت]
 .رتاوتلا طورش عمجب م ام :حالطص الا فو دحاو صحش هيوري ام :ةغللا فن دحاولا ربخ و

 رويس دعه الا تا مت لا لا ما اهيفو
 ص ےس

 نع ثْحَبلا ىلع امي لالدتسالا فقوتل ؛هب ربخلا قلص ْحَحْرَي مل يذلا وهو دودرلا اهيفو
 ارا ےہ ےس

 دل 2 4 £ 2 م

 فالخب هربخم قصب عطقلا هتدافال ؛لوبقم هلکف نتاوَلا وهو .لّوالا نوذ اهتاور لاوحا
 | یا

 .داحالا رابخآ نم هريغ

 توب وُهو لوبقلا ةفص لّصأ اهیف َدَحْوُي نأ اّمإ اهّنأل ؛اهنم لوبقملاب لّمَعلا بَّحَو ام نکل
 مم

 یلع "خلني لوالاف ا ا لقاَنلا بذک توق وهو درا هفص لصآ وا ()زقاَلا قدص و ورم ع of 3 و ي رل 1 جو ع 1 9

 ریا ٌبذک نظلا ىلع ُبلْعَي ناثلاو .هب ذخویف ؛هلقان قدص توبثل ربا قدص نظلا

 .طبضلاو ةلادعلاب هفاصتال يأ : لقانلا قدص توبن" :هلوق )١(

 لثم «درلاو لوبقلل المتحم نوکیف .درلا ةفص لصأب الو لوبقلا ةفص لصأب فصتیال وأ يأ "ال وأ" :هلوق )٠(
 .لوهحاو ظفح ا ءيس

 اذه نکل «يوارلا أطخ هيف نوکی نأل المتحم اتوبث ملعلا يف تبثی هنأ دارلا :"نظلا ىلع بلغی" :هلوق )٣(

 ریبعت نم نیدهجمتلا ضعب بحعت دقو ءانیقی ةماعلا هنظی ملعلا نم عونلا اذهو .هب ذخ وی الف ,فیعض لامتحالا

 لوصأ نع هدعبل ؛نظلا ةبلغ ملع نم يعطقلا قیقیلا ملعلا زیع ال هنأ ىلع لدف «مهيلع ضرتعاو ءاذمب ءاملعلا

 .نظلا ع ابتا مذت ىلا تایالاب نییرصعلا ضعب لالدتسا كلذ نم بجعأو ءامھبتارمو ةفرعلا نیزاومو ملعلا

 يذلا یعلا نيبو «ناهرب الو ةجح الب نسدحلاو مهولا عابتا وهو «نآرقلا هدصق يذلا یعلا نيب طلح اذهو

 اذهل ةميق الف .فيعض لامتحا هيف نکل «ليلدلا نع ئشانلا ملعلا نم عونل يحالطصا نعم وهو «ءاملعلا ہدصق

 .مهم هنإف كلذ لمأت .لامتحالا
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 الإو «قحتتلا نيمسقلا دحأب هقحل ا تدحو نإ :ثلاثلاو .حرطیف ۳ بذک توبثل

 هيف ْدَجوُت مل هنوکل لب ترا ةفص توبثل ال دودّرلاک راص هب ما نَع فقوُت اذإف «هيف فو

 ۱ .ملع هللاو «لوبقلا بحوت ةفص

 | اهنایب و نئارقلاب فتحملا ربخلا]

 ّيرظنلا ملعلا ديفُي ام بیرغو زیزعو «روهشم ىلإ ةّمِسقْنُملا ٍداحآلا رابْخأ يف يأ اهيف عقي دقو

 قالطإ َرَّوَج ْنَم ال ؛ٌیظفل قيقحَلا يف فالعبلاو «كلذ ىبأ ْنَمِل ًافالج ءراتخُملا ىلع نئارقلاب
 لا ملعلا ظفل صح قالطالا یتا نمو «لالدتسالا نع لصاحلا وهو اَيرظَن هنوکب هدیق ملعلا

 یس ہجوم یاس یا

 رتاوتلا غلبي مل امم ءامھْيَحِیحَص م يف ٍناخيشلا هجا :اهنم «عاونأ نئ ہں

 :اهنم ئارق هب تقتحا ها

 .نأشلا اذه يف امھتلالج -۱

 .امهريغ ىلع حیحصل زینت يف امهمدقتو ١-

 ةرثك ٍدرجم نم ملعلا ةدافا یف ىوقأ هدح و يا اذهو ءِلوُقلاب امھیباتکل ءاملعلا يّقلتو -۳

 ۳ سیاتکلا يف اّمِم ظافُحلا نم ٌدحأ هذدقتني مل امب ُصتخی اذه نأ الإ ءرتاوتلا نع ةرصاقلا قطا

 رس

 .ةلاح وأ ةفص يأ :ةنيرق ١١(

 .هنع بذكلاو أطخلا لامتحا يفنتو ءهيوقت لاوحأ وأ تافص هل تدجو يذلا يأ نئارقلاب فتح ا (۲)

 .ةئاع ملسمو نيعبسو ةينامثب يراحبلا صتحاو «نيثالثو نينثا يف اكرتشا «ثيداحأ ةرشعو ناتكم كلذ ةدعو (۳)

 نأ لامجإلا ليبس ىلع هنع باوجلا" :۳4۵ :"يرابلا حتف" ةمدقم "يراسلا يده" يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 حيحصلا ةفرعم يف نفلا اذه ةمئأ نم هدعب نمو امهرصع لهأ ىلع ملسم مث يراخبلا مدقت يف بیر ال :لوقن
 = يح «كلذ يراخبلا ذخأ هنعو «ثيدحلا للعب هنارقأ ملعأ ناك ئيدملا نب يلع نأ يف نوفلتخي ال مهإف ؛للعملاو
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 72-2707 OE E ےک نک و م ڈک ۹ و رب, لا ۱

 ٌلصاح عامحالاف كلذ ادع امو «رخآلا ىلع امهدحأل حیجرت ريغ نم امهقدصب ملعلا ناضقانتملا

 ىلع َنوقْفتُم مهنأ“ عنملا دنس ءہانعنم هتحص یلع ال هب لمعلا ترج و یلع ارفف امن :لیق ناف

 ع امحالاو «ةيزم اذه يف نیحیحصل َقْبَي ملف ؛ٍناخّيشلا هج رخ مل ولو حص ملکی لمعلا بوح

 ملعلا ناخیشلا هجّرَح ام ةدافاب حرص نممو .ةحَصلا سفن ىلإ مجری اميف
 ۳ رو س ي

 م ړم

 ښي ع

 یہا

 ةيزم امهل نأ ىلع لصاح

 وبآو ىديمحلا وللا دبع وبآ ثیدحلا ةمئأ نمو .)ینیئارفسالا قاحس) وبآ ذاتسالا ی رظنلا

 .حیحصلا ٌحص امهثيداحأ نوک ٌةَروُكَذَملا ةّيِزملا :لاقب نأ فرو انس ريق «' 'رهاط نب لضفلا

 هغلب اذإ ٍئيدملا نب يلع ناكف كلذ عمو «ئيدملا نب يلع دنع الإ دحأ دنع يسفن ترغصتسا ام :لوقي ناك =

 للعب هرصع لهأ ملعأ يلهذلا یجب نب دمحم ناكو هسفن لثم ىأر ام هنإف هلوق اوعد :لوقي يراحبلا نع كاذ

 يف تلحدأ ام :لاق يراخبلا نع يربرفلا یورو .اعيج ناخيشلا هنم كلذ دافتسا دقو «يرهزلا ثيدح

 جاجحلا نب ملسم تعم :نادبع نب یکم لاقو «هتحص تنقيتو ی اعت هللا ترختسا نأ دعب الإ اثیدح حيحصلا

 .هتكرت ةلع هل نأ راشأ ام لكف «يزارلا ةعرز يبأ ىلع اذه يباتك تضرع :لوقي

 هيجوت ريدقتبف ءامهدنع ةرثؤم ريغ ةلع هل وأ هل ةلع ال ام الإ ثيدحلا نم ناحرخي ال امھفأ ررقتو كلذ فرع اذإف

 عفدنيف ءامهريغ ىلع كلذ يف امهميدقت يف بير الو ءامهحيحصتل اضراعم هلوق نوكي ءامهيلع دقتنا نم مالك

 .ةلمحلا ثيح نم ضارتعالا

 .دحاو یعلاو «"بذاجتلا" خسنلا ضعب يقو .كلذ نم ءيش حجرتی الو ؛رٹکاف نيينعم ثيدحلا لمتحي نأ :فلاختلا )١(

 .ضفرلا اذه ليلد يأ "عنلا دنس" و «هلوبق انضفر يأ :"هانعنم" (۲)

 مولعلا يفو مالکلا ملع يف رحبت يلوصأ «يعفاش هيقف «يئارفسإلا قاحسإ وبأ «ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ (۳)
 .هقفلا لوصأ يف ةلاسرلا :اهنم بتك هل .ه1411 يفوت «داهتحالا ةبتر غلب

 ءايرهاظ ؛هعروو هتفعو هتهازن يف لاثملا ليلق ناك «لاحرتلا رثكأو ھ٤٢٥ لبق دلو «يدزألا حوتف نب دمحم (؛)

 .مالسإلا خيرات لمجو «سلدنألا خيراتو ؛(ط) نيحيحصلا نيب عمجلا :هل «(47/7 يفوت هللعو ثيدحلا يف امامإ

 = ينارسیقلا نباب هتقو يف فرع ءلضفلا وبأ «نابيشلا يسدقلا دمحأ نب يلع نب رهاط نب دمحم (هر
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 اس

 و و

 اکلام نآ سال رابخأو ملعلاب ةسرامم ىَْذَأ هل نَم كشتي الو مهریغ نم ريثكلا ِدَدَعلا ماقُم ٌموقي
 رم

 ام دیو فوق دادزا ةجَردلا كل يف وُه نم هيلإ فاضنا اذإف «هيف ٌقداص هنأ ربحب ههفاش ول ام

 .وهسلا نم هيلع یشخپی

 و بلا صبا رم اهن يتلا " اء اونألا هذهو

 ہروصقل- كلذ يقّذصب ٌملعلا هل ُلصْحَي ال ريغ نوک و «للعلا ىلَع علطملا ءاورلا لاوحأب فراعل

 .روكذملا رخبتملل ملعلا لوصح يفنُي ال -اهانرک ذ يتلا ةروك ذملا فاص وألا نع

 نأ اهانزکذ يتلا الا ع اولا لّصحمو

 ورم تن رم

 م قط امب يناثلاو

 تنا هاور امب ثلاملاو

 ۳ ملعأ هللاو هقدصب ٌعطقلا ذئنيح دبی الو ءدحاو ثيدح يف ةئالَلا ٌعامتجا نكْمُيو

 [درفلاو بيرغلا ماسقأ]

 دن ولو عج هيلع دانسالا رودي يذلا عضوملا يف يأ ءِدنَسلا لصأ یف نوکت نأ نإ "كب ارغلاَّمث

 نم قبس ام ىلع ادامتعا زاجيإب اهركذ فنصملا ديعيسو «نئارقلاب فتحا يذلا ثيدحلا عاونأ يأ :ع اونألا ۱۱

 .كلذ مهفاف حرشلا

 ةلوهس عم نيرخآلا نیمسقلا نم ءيش عمجب ملو ملسمو يراحبلا نيب هيلع قفتلا حیحصلا يف بتک تعمج )۲(

 .قیفوتلاو نوعلا هللابو «يويحلا مهلا لمعلا اذهل هجتي اذه انمالک علاطی نم لعلف .كلذ

 وه بیرغلا ثيدحلاو «درفتلا :ةبارغلاب دارأو ء٥٠ ص قباسلا بیرغلا عبارلا مسقلل دئاع :"ةبارغلا مث" :هلوق (م)

 يف نادلبلاو لئابقلا دارفآ عم بیرغلاب درفلا فنصلا ةيوست نراقو «درفتلا هوجو نم هجو يأب هیوار هب درفت يذلا

 .دنسلا لصأ يف هتبارغف ثيدحلاب يعباتلا درفت اذإف «يعباتلا يأ "دنسلا لصأ 4 :هلوقو .هريغو ۹ :حالصلا نبا
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 هتدافاب حرص نممو ءللعلاو ٍةاوُرلا ٍفْعَّض نم ةملاس ةنيابم قرط هل تناك اذإ روهشملا :''اھٹیو
 3 mT 2 2 هر ع 7

 .امهریغو" ”كَروف نب ركب وبأ ذاتُسألاو «يوادغبلا روصنم وبأ ذاتسألا يرظنلا ملعلا

 و 7 ۳ ۹ ۱ ۳ ری هم 1 ۔ هو ۹ 217 رم رر

 2 ہہ دو ورک 1 5 0. و د ے ر (۵) مدس

 ديفي هناف «سنُا نب كلام نرع هریغ هيف هک راشیو ۹ *عفاشلا نع هریغ هيف هکر اشیو «الثم ' ( ابنح نب

 ام لوبقلل ةبجوملا ٍةقئاللا ِتافصلا نم مهیف نأو «هتاور ةلالَج ةهح نم لالدتسالاب هعماس دنع ملعلا

 .هه۰۷ يفوت ءاهيف لهاست لئاسم هيلع تدقتنا ملکتم يفوص ةلاحر ظفاح ثدحم .-ھ٤٢٤٢ دلو =

 .یرحآ بتک و «(ط) ةتسلا ةمئألا طورش :هل
 .روهشلا ثيدحلا يرظنلا ئيقيلا ملعلا ديفي هتلعح نئارقب فتحا يذلا ربخلا عاونآ نمو يأ "اهنمو" :هلوق )١(

 يف قبس ام ءانثتسا اذهو .رتاوتلا ةحرد غلبي ملو شکاف ةئالث هاور ام وهو «نیئدحنا حالطصا يف روهشلا دارلاو
 .روهشلا مکح

 هل ييئارفسالا قاحسإ يبأ ذیملت «يعفاشلا يدادغبلا ییئارفسالا يميمتلا دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع (۲)

 ھ٤٢٦١ يفوت «مولعلا نم اعون رشع ةعبس سرد «ثيدحلاو لوصألاو هقفلا :اهنم «ةريثك مولع يف عالطضا

 .هقفلا لوصأ يف لیصحتلاو «(ط) قرفلا نيب قرفلا :اهنم قریثک تافلوم هل هخیش بنحب ىلإ نفدو
 يوحنلا بيدألا يلوصألا ملکتلا ذاتسألا كروف نباب روهشلا ركب وبآ «يناهبصألا كروف نب نسحلا نب دمحم (۲)
 يفوت «ةهبشلاو ةمسح ا ةيماركلا ىلع درلا ديدش ناكو «روباسين يق مولعلا نم اعاونأ هب هللا ايحأ ظعاولا

 ۱ قالا ةتاقلوم بتوانم ته

 نم عون انه دارلاو ۰۱۲۲ ص قأيسو «لعف وأ ةدحاو لاح وأ ةدحاو ةفص ىلع هتاور عباتت يذلا :لسلسلا (:)

 .ثیدح اب دانسالا اذه درفتی الو ءديناسألا حصأ لاحر وأ ظافحما ةمئألا نم مهعيمج موكب هتاور عباتت يذلا وهو

 راصو «ملعلا يف رحبتو ےھ ٥٦١ دلو ہللا دبع وبأ ينابيشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ ملعلا لجبملا مامالا (ه)

 ناخیشلا هل ىور (۲4۱ يوت «ةديدش ةنحم نحتماو .فلسلا بهذمو ةنسلل رصتنا «يهقفلا بهذملا بحاص

 .(ط) ةباحصلا لئاضفو «(ط) دنسملا :هبتك نم .امهريغو
 هتمامإب قافآلا يف هتيص راطو ھ١٥٥ دلو «يلطلا يعفاشلا سابعلا نب سيردإ نب دمحم ملعلا مامإلا (تر

 يفوت «هتیجحو هدعاوق يف ةمهم دعاوق ىسرأو .هل رصتناو نيثدحملا جهنم ضمن .هيلإ بوسنلا بهذملل
 .ناعوبطم "مألا"و "ةلاسرلا" هل «نيتئملا سأر ددجب دع .ه۲ ۰ ء
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 هیورب نأك «هئانثأ يف دفن نوکی نأب تلذک نوکیال وأ «یباحصلا هيف يذلا هفرط وهو «هيلإ قرطلا

 .دحاو صحخش مهنم ٍدحاو نع هتياورب درفنی مث ءدحاو نم رثک | یباحصلا نع

 [قلطملا درفلا]
 نع رانيد نب هللا دبع هب درفت ()هتّبه ْنَعو ءالولا عيب ْنَع يهنلا ثیدحک «قلطملا درفلا :لوألاف

 نع حلاص وبأ هب درفت ""نامیالا بعش ثيدحك «درفنملا كلذ نع وار هب درفنی دقو هم رمع نبأ

 .مهرثكأ وأ هتاور عيمج يف ُدّرفتلا ٌدِمَتْسَي دقو حلاص يبأ ْنَع رانيد نب هللا دبع هب دّرفتو «ةريره يبآ

 فلل ہری ةلثمأ ' ”يناربطلل "طسوألا مجعملا و" رازبلا تن يفو

 | يبسنلا د رفلا |

 و می ی وی نا اذ بیرغلا :نوندحا هيلع قلطی و 7

 08007۰ :ملسمو ۱۷ :۳ :قتعلا يف يراخبلا "هتبه نعو ءالولا عيب نع لک ہللا لوسر یه" ثيدح وه (۲)

 ۰۱۳۷ :۳ :ضئارفلا يف دواد وبأو «رانید نبا قیرط ريغ ًاطخ ىلع هیبنتلا هیفو ۵۰۳۷-۰0۳۸ :۳ :يذمرتلاو

 رظنو ."ثیدحا اذه يف رانید نب هللا دبع ىلع لایع مهلك سانلا" :ملسم لاق ۲٦۹. :۷ :عویبلا يف يئاسنلاو

 ةمحلك وهو «هقتعأ يذلا هدبعو ديسلا نيب ةلص :ءالولاو .۳۷۸ ٤: :نالطسقلل يراخبلا حرش يراسلا داشرإ

 .ةرصنلاو ةدولا يق ةبارقلا يأ نت

 .ها/ يفوت عرولا مامالا ليلحلا يباحصلا :باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 .ةعامجلا هل ىور .ه۱۲۷ قوت ةقث ءرمع نبا ىلوم وه :رانید نباو

 نامسلا وه حل اص وبأو ١:47. :ملسمو ۰۷ :۱ :يراخبلا "...ةبعش نوتسو عضب نامبإلا" :ثيدح وه (0)

 .ةتسلا هل یور ھ۱۰ يفوت تبث ةقث ؛ناوکذ هم ا :تايزلا

 يهو هل عقوف هظفح نم ثدحو لحر «ةقث ظفاح «رازبلا ركب وبآ «يرصبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ (ی)
 .ريغصو ںیبک :نادنسم هل .سه۲٩۲۹ قوت

 هرصع ظفاح ناك «دالبلا ىلإ لحرو ےہ ٦٦٢ دلو .ةيربط ىلإ ةبسن يناربطلا بويأ نب دمحأ نب ناميلس (ه)

 ءامسأ ىلع ةبترم ثيدح بتك :محاعملاو .ةعوبطم یغصلاو طسوألاو ريبكلا :ةثالثلا مجاعلا هل . ه٠. يفوت

 .ةباحصلا ءامسأ ىلع بترم "ريبكلا" نکل ؛مجعملا فورح بسح ةاورلا



 داحألا ماسقأ -۰ ركفلا ةبخغ حرش

 ناك ناو هِنّيَعُم صحش ىلإ ةبسنلاب لصح هيف ِدّرفتلا نوکل ؛كلذب يمس " "يبسنلا درفلا :يناثلاو
 ًاحالطصاو ةغل نافدارتم درو بیان ؛هيلع ةّيِدرفلا قالطإ ٌلِقيو ًاروهشم هسفن يف ثيدحلا

 ىلع هنوقلطُي ام رکا ةرفلاف «هتاقو لامعتسالا ةرثك ثیح نم امُهَیب اورياغ حالطصالا لهأ نأ الإ
 ءامهيلع مسالا قالطإ ثيح نم اذهو َّيِبْسّنلا ٍدْرَقلا ىلع هنوقلطُي ام رثکآ بیرعلاو «قلطملا ِدرفلا

 وأ ؛نالف هب درفت ٌيِبْسّنلاو قلطُملا يف نولوقيف نوقف الف قتشملا لعفلا مهلامعتسا ثیح نم امأو

 .نالف هب برغأ

 ىلع نيئَّدَحُملا ُدَتْكَأف ؟٩ ْوَأ ٍنارياغتُم امه له لّسرملاو عطقنملا يف مهفالتخا اذه ْنِم ٌبيرقو

 ءطقف لاسرالا َنولِمْعَتسيف ّقَتْشُملا لغفلا لامعتسا دنع اّمأ

 ظجالي مل نَّمِم ٍدحاو ُريغ قلطأ من نمو اعِطَمْنُم مأ ًالَسْرُم كلذ ناك ًءاوس ُنالف ُهَلَسْرَأ نولوقیف

 ؛ثلذک ميلو ؛عِطقْتُملاو ٍلَسْرُملا نيب نورياغُ ال مه نيثَّدحُملا نم ريثك ىلع مهلامعتسا عقاوم

 .ملعأ هللاو كلذ يف ةتكللایلعهّب نم لقو ۂہانرّرَح امل
 | هتاذل حیحصلا |

 هتاذل ٌحيحصلا وه داش الو للعم ریغ هدنسلا لصتم طبضلا مات لدع لقنب ٍداحآلا ربحو

 و مسالا قالطإ دنع هنکل ء''ریاغتلا

 هب درفت مث ؛قاور وأ وار نع قرط ةدع نم هدوروب رهتشا يذلا ثيدحلا وهو ءانتم ال ادنس بیرغلا یمسیو (۱)

 اذه نم بيرغ" :يذمرتلا هيف لوقیو .ثيدحلا مهنع رهتشا يذلا ةاورلا وأ يوارلا ريغ رحآ هحو نم هاورف وار
 . هجولا

 طقس ام ىلع عطقنلاو ءةطساولا ركذي ملو ك ينلا نع يعباتلا هاور يذلا ثيدحلا ىلع لسرلا نوقلطیف (۲)

 .فنصلا هحضوأ امك نيرمألل حلصیف نالف هلسرآ :اولاق اذإ امآ ءيباحصلا لبق رثكأ وأ وار هنم



 داحألا ماسقأ or ۱ رکفلا ةبخن حرش

 ٩). أ اهالغأ ىلع لوبقلا تافص نم لمتشی نأ ام هن ےب تی

 حيحصلا وهف "''قرطلا رک ضا كلذ هب ان وب ! :يناّثلاو .هتاذل حيحصلا :لوألا

aام لوبق بناح حّجرت ةئيرق ْتَماق ناو «هتاذل نسحلا وهف را يعور  

 .هتبتر ولعل ؛هتاذل حیحصلا ىلع مالکلا مد و ا رس رفت

 [ةلادعلا و لدعلا]

 بانتجا :ىوقّتلاب دارملاو قء ورملا و یوم ةمزالم ىلع امت کل هل نم :لدعلاب دارملا و

 .ةعدب وأ قسف وأ كرش نم ةيسلا لامعألا

 [طباضلا و طبضلا]

 طبضلاو ۱ (٢۲)

 .ءاش یتم هراضحتسا نم تا اھت ردي نأ وهو :رذّص طبض -1

 (*)ماتلاب دّيقو 02 یڈوی ۶ۂ۶ۂہ ل :باتك طبضو تک

 .كلذ یف ایلعلا ةبترلا ىلإ ةراشإ

 دحوت نأ :ةیتالا تک ققحتيو لوبقلا طورش ىلعأ ىلع رب لا لمتشي ال وأ يأ :"ال وأ" :هلوق یر

 ريصيف «هنم ىوقأ وأ هلثم قيرطب اذه ىوقتي نأ .نسحلا وهو لا يف ندألا دحلا يف لوبقلا طورش

 ۱ لا کت دے
 .هريغل انسح حبصیف «هنم ىوقأ وأ هلثم رحآ

 )٢( ص ِتأیسو ,لسرلا يف يعفاشلا ركذ امك «لوبقلاب هل ءاملعلا يقلتب یوقت اذإ اذكو ۸۳.

 .هعم امك ثيدحلا يوري نأل يوارلا لهؤت ةکلم :طبضلا )٣(

 نم طرش يه ةبترملا هذهو طبضلا نم ايلعلا ةبترملا دارملا نأ ىلع ةلالدلل ءامات نوكي نأ طبضلا يف طرش يأ )٤(

 نم ندألا دا يف نکل طبضلا طورش فوتسم يأ ,هطبض فح هيوارف نسحلا امأ «حيحصلا ثيدحلا طورش

 .لوبقملا طبضلا



 داحالا ماسقآ ۵ رکفلا ةبخن حرش

 [لصتملا]
 نم يورمللا كلذ عمس هلاجر رم لک روک ثیحب هيف طوقس نم هدانسٍ مس ام ةلصتملاو
 ئ7 ف و دق کلر .هخيش

 [للعملا
 عو تصرف :احالطصاو ع ام +0001

 [ذاشلا]

 .''! ےتایس رحآ ٌريسفت هلو .هنم حجرآ وه نم يوا را هيف فلاحی ام :اًحالطصاو فرفتملا :ةغل ذاشلاو

 مَع ژارتحا "لع لقب" :ٌهلوقو .لصفلاک ودویق يقابو ,سنجلاک "داحآلا ربو" :هلوق :هيبت
 مَع ربح ُهَدْعَبام ناب نذوب حلاو ادم نیس الصف یمسب "وه" :هلوقو .ٍلْدَعلا ريغ هل

 .مدقت امك نع ج راح رمأب ًاحیحص یمسی ام ج رخ "هتاذل" :هلوقو .هل تعنب سیلو «هلبق

 | حیحصلا بتا رم]

 اهن لا يف حیحصْل ةيضتفملا فاصوالا هه تكا اننا ببسب «حبحصلا يآ هیتر توافتتو

 ءضعب قف اهضعب ٌتاحرد اهل نوکی نأ ْتَّضَتقا «ةحَصلا ٌرادم هیلع دلا طلا ا ف تناك

 تا صل افق هه دنا قهر نوکت امف كلذک ناك اذإو «ةيّوقملا رومألا بّسحب

 .هتود امم ّحصأ ناك حیجرتلا بجوت يتلا تافصلا رئاسو

 .اقيلعت ۳۷ ص رظناو 4١ ص باتكلا علطم يف )١(

 ةقثلا يوارلا هيف فلاخي ام هنأ ذاشلا يف روهشملاو «هنم ححرأ وه نم يوارلا هيف فلاخي ام هنأب ذاشلا فرع (۲)



 داحآلا ماسقأ ۱ هه ركفلا ةبحن حرش

 [ديناسألا حصأ]

 .ديناسألا حصأ هنأ ةمئألا ضعب هيلع قلط ام كلذ يف ايْلُعلا ةبترلا نمف

 .هيبأ نع مع نب هللا دبع نب ملاس نع «يرهزلاک

 .يلع نع ورمع نب ةديبع نع «نیریس نب دیکر

 .)ووعسَم نبا نع «ةّمقْلَع ْنَع محل ميهاربإك و

 ةبترلا يف اهنودو

 .یسوم يبآ هيبأ نع ہد نع قدر يا نب هلل نإ ديرب ةياورك

 ا هع «تباث نع ملم وب دامحكو

 ةبترلا يف اهنودو

 .اهلک كاسا حصأ يأ )1

 ظافح ا ءال وه ءایسآ حضونو ٦٦ ص رظنا .بهذلا ةلسلسب ةفورعلا ؛رمع نبا نع عفان نع كلام :لثمو (۲)

 :ّيأي اميف ةمئألا ديناسألا هذه لاحر ءالحألا

 نم مامإلا باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب م اس نع .ظافحلا ملعأ يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم يرهزلا

 .لیلحج ا يباحصلا هيبأ نع تعبسلا ءاهقفلا

 ةفيلخلا بلاط ا نب يلع نع ةاورلا قواو «يعباتلا يناملسلا ورمع نب هدیبع نع «مامالا نیریس نب دمحع

 .ىدهلا مامإ يدشارلا

 نب هللا دبع نع «دباعلا هيقفلا تبثلا ةقثلا يعخنلا سيق نب ةمقلع نع ظفاحلا هيقفلا يعخنلا ديزي نب ميهاربإ

 .مالسإلا ا قباسلا يباحصلا دوعسم

 وهف «هل مزالمو ءرمع نبا ىلوم وه عفانو ہرمع نبا نع «هيقفلا ةقثلا تبثلا عفان نع «رثألا مامإ سنأ نب كلام
 .هيف ىوقأ اذه ىلع

 .سيق نب هللا دبع يرعشألا ىسوم وبأ يباحصلا هدج دلاوو ققن هدح و ءالیلق عئطخي ةقث ديرب )۳

 .يباحصلا كلام نب سنآ نع «ينانبلا ملسأ نبا وه تباثو «تباث يق سانلا تبثأ دباع ةقث ةملس نب دام و



 داحالا ماسقآ ه4 ركفلا ةبخن حرش

 .ةريره يبأ نع هيبأ نع «حلاص يبأ نب ليهشك

7 ۳ ۶ )1( 

 1 ةريره يبأ نع هیبآ نع ءنمحرلا ٍدبع نب ءالعلاک و

 ام ةحّجرملا ِتافّصلا نم مهيف ىلوألا ةبترملا نأ الإ طبضلاو ةلادعلا مسا مهلّمش عيمجلا ناف

 قٹلاٹلا ىلع اهميت يضتقي ام طّبطلاةوق نم اهيلت يتلا يفو ءاهيل يتلا ىلع مه ميدقت يضتقي
 تھوک ادع اواو ىلع e ةثلاثلا يأ - یهو

 و مه ت7
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 £ 2 کک ڈک

 نت ہی ۳

 نم هعم ام زیب لیهس ناکو «ةقث ناوکذ هوبآو قودص :رجح نبا لاقو .يمذلا هقثو شاص يبأ نب لیهس )١(

 .۲ ۰۱4: :بیذق .هيبأ نع ةعاج نم هعس امو «هيبأ

 نم رلا دبع هوبأو .ءايشأ هيلع رکنآ :متاح وبآ لاقو :ثیدح ا لهأ دنع ةقث :يذمرتلا لاق ءنمحرلا دبع نب ءالعلا و

 .ةقن بوقعی نب

 .هثیدح مهضعب نسحو «مهضعب هيف ملكتو «ةمئألا ضعب هقثو «يزاغملا مامإ راسي نب قاحسإ نب دمحم (؟)
 .ريهشلا يباحصلا هللا دبع نب رباح نع «يزاغملاب ملاع ةقث ةداتق نب رمع نب مصاع هخيشو

 بيعش هوبأو نسح ا قوف هثيدح :يبهذلا لاقو .هيف مهضعب ملكتو «نيثدحملا نم ريثك هقثو بيعش نب ورمعو
 نب هللا دبعو ہللا دبع هدج نم عم قودص :رجح نبا لاقو .نابح نبا هقثو ءورمع نب هللا دبع نب دمحم نب

 6 يبلا نم عمسي ام لك بتكي ناك «ةياورلا نم رثكم يباحص صاعلا نب ورمع
 .نسحلا ثيدحلا ةبتر ىلعأ يف امهو نیثدح ا نم ةفئاط دنع ناحيحص نادانسالا ناذهو

 تاجرد ىلعأ دوجو زعي هنأل ؛اهلك ديناسألا حصأ اھنأ ةنيعم دنس ةلسلس يأ «ةنيعم ةمجرتل مكحي الأ دمتعملا )۳

 ديناسألا ةيحصأب اومکحو طایتحالاب نورعأتلا ذحأ كلذل ؛دحاولا دنسلا لاحر نم دحاو لک يف لوبقلا

 .نیعم وار وأ «نيعم یباحص وأ «نيعم دلبل ةبسنلاب



 داحالا ماسقآ ۷ ركفلا ةبخن حرش

 .هوقلطُي ملام ىلع هنّيِحَح ا اها

 هر ل مت او

 ناب تینا کج ماتم تا ھسم Ca دس
 .هیلع اقفتي مل امم ةّيئيحلا هذه ْنِم ححرآ هيلع اقفل امف حح ر أ امهيأ یف مهضعب فالتخاو

 | نیحیحصلا نيب ةلضافملا]

 تن ھر ہک درر دلل ناز يحس نما وبكل عن
 ملف ملسم باتك نم ٌحصأ ءامسلا میدآ تحت ام :َلاق هنأ "”ٌيروباسُنلا يلع يبآ نع لق ام ام

 ذإ ؛ملسم پاتک نم َّمصَأ پاتک ٌدوحو ی امن هل ؛ٌيِراَخُبلا حیحص نم ّمصأ هنوکب حرص

 تا ملسم بانک ھر بانک يف وحص ةدايز نم "ردنا" ةغیص هیضتقی ام وه امن کا

 .ةاواسملا فنی ملو «هيلع ِةَدايَّزلا كلتب اتمی

 مری امیف كلذف «ّيِراَحُبلا حيحص ىلع ملسم َحيحص َلّضف هنأ ةَّيِراغَملا ضعب ْنع َلِقْن ام كلذكو
 ولو ةيحَصألا ىلإ جار كلذ أب مهنم دحأ صفي ملو پیرو عضو ةدوَجو قايسلا نح ىلإ

 .دوحولا دهاش مهیلع هدرل هب اوحّصفأ

 اهيف هطرَشو دشأو ملسم باتک يف اهنم مت 2 راخبلا باتک يف ةحصلا اهيلع ُرودت يا تافصلاف

 .دسآ و یوقا

 لیضفتلاو «دانسالا ةوق بسحب وهف قباسلا لیضفتلا امأ «ثيدحلا جرح يذلا مجرلا بسحب لیضفت اذه )١(

 .كش الو ىلعأ دانسالا ةوق بسحب

 هنامز دحوآ ناك .هترهش تمظعو لحرو ےھ ۲۷۷ دلو «يلع وبا «يروباسينلا ديزي نب يلع نب نیسح ا (۲)

 .-ه۳ 4 فوت فینصتلاو ةركاذملاو ع رولاو ناقتالاو ظفحلا يف
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i 
 هم ولو غ یور م هل تبث دق يوارلا نوکی نأ هطارتشالف لاصتالا ثیح نم هناحخجر ا

 VT ONO .ةَرَصاعُملا قلط 7 یک و

 هنأل ؛عمّس نوكي ال نأ لامتحا هتاياور يف يرجي ال هرم ُءاَقّللا هل تبث اذإ يوارلا نأل ؛مزالب سيل و

 ترس رتن .سلدملا ريغ يف ةضورفم ةلأسملاو الا نوکی نا فنانا نم مر

 ملک نیل لاحلا نم ادع زتکا ملسم ٍلاجر نم مهیف َمّلُكُتَنيذّلا لاجرلا نلف :طبضلا و ةلادعلا

 نیذلا هج ويش نم مهبلاغ لب «مهٹيدح جارح نم ريكي مل يراخبلا نأ عم 0

 نرمال يف ملسم فالحب «مهتیدح َسَراَمو مهنع ذخأ

 رب
 وہ اک

 ًاددع لقآ ثیداح الا نم يراخبلا ىلع دا ام ناف ؛لالعإلاو ذوذشلا مدع ثيح نم هناحح] اّم او

 .*)ملسم یلع دنا اّمم

 ثیدحلا ةعانصب فرعأو «مولعلا يف ملسُم نم لجأ ناك ّيراخبلا نأ ىلع ءاملعلا قافّتا عم اذه

 م 7 ۶ 8 ر ۶ ۶ 7 “ھ۰ 3 و 2

 .هراثآ عبتیو «هنم دیفتسی لزي ملو .هجيّرخو هدیملت املسم ناو «هنم

 يراخبلا لاحر ْنِم مهيف

 هيف يذلا ثيدحلا يأ ءالصأ نعنعلا لبقی الأ اذه هيأر ىلع بجي هنأب يراخبلا ملسم مزلآ هدارم "يراخبلا مزلأو" )١(

 .بهذملا اذه نالطب ىلع كلذ لدف ءاضيأ ةمئألا نم هريغ اذكو «نعنعملا لبقي يراخبلا نأ عقاولا نکل «نالف نع نالف

 دقو «هريغ دصقي لب «هيلإ راشملا همالك يق يراخبلا دصقي ال املسم نأ ثحبلاب روطسلا بتاكل نيبت يذلاو

 .هعم ةركاذملاب رصعلا اذه يف نیققح ا ضعب كلذ ىلع يقفاو

 .85 ص الصفم يتأيسو .عمسي مل ام عام مهوت ةرابع لمعتسي يذلا يوارلا وه :سلدملا (۲)
 ةئام تسف ملسم لاحر امأ .فعضلاب مهنم نينامث يف ملكت ءالجر نونامثو عضبو ةئام عبرأ يراخبلا لاجر (۳)

 ردص يذلا دقنلا يأ مالكلا ناك نإو ةيحانلا هذه نم حجرآ يراخبلا ناكف «نيتسو ةئام يف ملكت «نورشعو

 .45 :رردلا طقل رظناو .رثؤم ريغ امھاور ىلع

 تئاع ملسم درفناو ءاثيدح نيعبسو ةينامثب يراخبلا درفنا «ثيداحأ ةرشعو ناتئام نيحيحصلا ىلع دقتنا )٤(

 .يقابلا يف اك رتشاو
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 ."ءاج الو ملسم حارامل يراحبلا الول" :''”ُینطقرادلا لاق دقل یّتح

 [هردصم بسحب حيحصلا بتارم]

 2 هريغ ىلع ّيِراَحُبلا طوش ةّبححرأ يهو ةا هنه نمو ئآ مل نمو

 کک
 مر

 يراخبلا حيحص مدق

 املا قفل يف يا هکر اشُمل ؛ملسم ٌحيحص مث ؛ثيدحلا يف ةفَصملا كلا نم هريغ ىلع

 تار اب مرا رکا نق دل للعام یوہ ءاضيأ لوبقلاب هبانک يّقلت ىلع

 ٍلْوَقلا ىلع ٌقافّنالا َلّصَح دق امُهئاورو «حيحّصلا طورش يقاب عم امهتاور هب دارملا نأل ؛امُهْطْرَش
 ۳ لی الإ نع جَرْشُئاللصأ اذهو ؛مهتاياور يف مهريغ ىلع نومَّدقم فول قیرطب میلی

 امهدحآ ٍطْرَش ىلع ناك ناو «هلثم وأ ملسم ُهَجَرحَأ ام نود ناك ًاعم امهطرش ىلع ٌربخلا ناك ناف

 ةتس اذه نم انل ج رحخف .امهنم لک صاف ات ُهَدحو ملسم طرش ىلع هدحو راحل طرش می

 .ةحصلا يف اهتاحّرد ثوافتن ماسقآ

 یلا طلا وه ال ُثوافتلا اذهو دارفناو تے ماس مسق منو

 .؟)ةروک ذملا ةيثيحلا

 لحرو «ملعلا بلط ىلع بكأو به۳۰۰ دلو ,نسح ا وبآ «يدادغبلا يطق رادلا دمحأ نب رمع نب يلع (۱)

 ءائرقمو اهیقف ناک و «هللعو هلاجرو ثيدحلاب هنامز لهأ ملعأ ناك ؾح «هتياور تعستاف رصم لحدو «قافالا يف

 .(ط) للعلا .(ط) فلتخلاو فلتؤملا ء(ط) ننسلا :اهنم اهرکذ لوطي ةريثك بتک هل ےھ ۳۸۰ یٹوت

 لاحر تایاورب جاحتحالا يف لیصفت كانهو «زاجیالا رجح نبا ظفاحلا هيف یعار يلامجإ مکح اذه (؟)

 .هب هجاجتحاو يوارلا اذهل نیخیشلا نم لك ةياور ةيفيك ظحالت نأ وهو «نيحيحصلا يف تسيل لا نيحيحصلا

 .۰۱۲۸:۱ :پیردتلا

 .عباسلا مسقلا هّدع كلذل ؛ةريخألا ةبترلا يف وهف ءامهدحأ طرش الو امهطرش ىلع سيل حیحص هنا يأ (۳)

 جیرخت يهو ةروک ذلا ةيثيحلا ىلإ رظنلاب وه اف" :لاقف ءیلامجإ ةيلضفألا يف بیترتلا اذه نأ ىلإ فنصلا راشآ مٹ

 < .اهدحأ طرش وأ امهطرش ىلع نوكي نأ وأ ءامهدحأ وأ نيحيحصلا يق ثيدحلا



 داحالا ماسقآ 0 ركفلا ةبخن حرش

 ُضرعی دق ذإ ؛هقوف ام ىلع مدعي هنإف «َحيِحْرَتلا يضّتقت یرحآ ٍرومأب هقوف وه ام ىلع ٌمَسِق ححز ول ام

 ِةَجَرَد نع ٌدصاق ٌروهشم وهو الم ملسم دنع ثيدحلا ناك ول امك ءاقئاف هلعجی ام قوفملل

 ناك اذإ ٌّيراَحبلا هح رخي يذلا ثيدحلا ىلع مدقُی هنإف ملعلا ديف اهب ٌراص ةنيرق هّثفح نکل رتاوتلا

 ديناسألا َّمصأ اهنوكب تفِصُو ةمحرت نم هاحّرخي مل يذلا ثیدحلا ناك ول امكو «اقلطم ًاداف

 ہدانسإ یف ناك اذإ امّيس ال اثم ءامهذحأ هب درفنا ام ىلع مدقی هنإف مع نبا نع عفان نع ِكِلامك

 .لاقم هيف نم

 ملا تر ور رر وج ہو

 داضتعالا ببسب هنسح نوكي يذلا وهو چرا ءيشلال ")ول نسحلا وهف ذ حيحّصلا ّدح

 . فیعضلا فاصوألا يقاب طارتش "اب ج رخ و هقرط ثددعت اذإ ر و رعب

 هماسقنا يف هل هباشمو نو ناك نرو «هب جاجتحالا يف حيحصلل راشم نّسَحلا نم م مسقلا اذهو

 .ضعب قوف اهضعب بتارم ىلإ

 [هريغل حيحصلا]

 نم مزلي الو «...اذكهو ملسم ثيداحأ ةلمج نم حصأ يراخبلا ثيداحأ ةلمج نإ يأ «يلامجإ ليضفتلا اذهو =

 .هبنتف ينأي اميف كلذل فنصملا ضرع دقو «ملسم يف ثيدح لك نم حصأ يراخبلا يف ثيدح لك نأ كلذ

 وهف ءاللعم الو اذاش نكي مو هطبض فح لدع لقنب هدنس لصتا يذلا ثيدحلا وه :هتاذل نسحلا )١(
 .ندألا دحلا يف لوبقملا طبضلا طرش قوتسا يأ هطبض فح هنأ وهو دحاو قرافب نکل حیحصلاک
 ريسفت "داضتعالا ببسب هنسح نوكي يذلا وهو" :هلوقو هتاذل نسحلل ريسفت "جراح ءيشل ال" :كلذ دعب هلوقو

 .هريغل نسحلا وهو «ةيوقتلا يأ داضتعالا ببسب هنسح نوكي يذلا وه جراح ءيشل نسحلاف ."جراح ءيشل' :هلوقل
 .حرجي ملو لدعي ملو ناتقث هنع ىور يذلا وه روتسملاو هقرط تددعت اذإ روتسملا ثيدح الاثم هل برضو



 داحآلا ماسقآ 1۱ تلم

 ووسام

oوس 7 5  
 .'''فصولا درفنی ثيح اذهو ٤ ”ددعت اذإ - درفت ول -

 | حیحص نسح |

 ْنسح ثیدح" :هریغو ٌيذمرلا لوقک ءدحاو فصو يف ٌنسحلاو حيحصلا يأ .اعمج ناف

 هاهنع رصق وأ ةَحَصلا طورُش هيف تعمتحا له لا يف ٍدهتجُملا نم لصاحلا در «"حيحص و

Eنیفصولا نيب عمحلا لکشت | نم ٌباوح اذهب فرعو » 

 ؟هْيفَتو روصقلا كلذل اب نّيقصولا نيب عمجلا يفف ؛حيحصلا نع ٌرصاق ُنَسَحلا :لاقف

 دحأب هفصي ال نأ دهتجملل یضتقا هلقان لاح یف ثيدحلا ةمئأ دورت نأ :باوجلا 2-33-12

 هنأ هيف ام ةياغو «موق دنع هفّصو رابتعاب حيحص «موق دنع ِهِفّصو رابتعاب ٌنَسَح :هيف لاقیف ؛نيفصولا
 فطعلا فرح فذخ امك اذهو ء"ٌحیحص وأ نسح" :لوقی نأ هقح نأل ؛ودرتلا فرح ُهنم فِذُح

 مزجلا نأل ؛ٌحيحص :هيف لیق ام نود "حيحص ٌنسح" :هيف لیق امف اذه ىلعو " هدعب يذلا نم

 .ددعت ريغ نم هدرفع. نسح اب فصوي يذلا دنسلا ددعتملا ثيدحلا ىلع قلطت ةحصلا نإ يأ ىر

 يأ «فصولا درفني ثيح نسح او حيحصلل هحرش يذلا علا اذهو يأ ' 'فصولا درفني ثيح اذهو" :هلوق (ر

 عم "نسح" ةملكب فصو ناف «یرحآ ةفص ريغ نم طقف نسح وأ طقف حيحص ظفلب ثيدحلا فصوي ثيح

 فنصلا دنع ينأي رخآ ريسفت هلف "بيرغ حيحص نسح" وأ "بيرغ نسح" وأ "حیحص نسح" :ىرخأ ةفص

 ۱ .حیحصلا نسحاب أدب دقو

 حیحص نسح'' :هیف يذمرتلا لاقو «نیدانساب يور يذلا ثیدح لا نم فطعلا واو فرح فذح لثم يأ )۳

 "...الاو" :هلوق يف اذه دعب ظفاحلا هنع ثدحتیسو «واولا فذحف "حیحصو نسح" هيف لصألا ناف



 داحآلا ماسقأ ٦ رکفلا ةبخغ حرش

 ىلع ًاعم نْيَفصَولا قالطإف دلا لّصْخَي لصحت مل اذإ الإو «" "درفتلا ثيح اذهو «ددرتلا نم ىوقأ

 نی ف قاف اله قو مح ےن وج نيدانسإ رابتعاب نوكي ثيدحلا

 يّرقت قرطلا ةرثك نأل ؛ًادرف ناك اذإ ل 3 "حیحص" :هیف لیقام قوف "حیحص

 |[ بیرغ نسح |

 ذمرّتلا حرص دق :لیق ناف
٣ 

 م ۰

 ضعب يف لوقی فيكف حو ريغ نم ىَوْرُي ا نأ ٍنَسَحلا طرَش ناب ي

 ؟"هج ولا اذه نم ال هفرعن ال ا نج :ثيداحألا

 [هريغل نسحلا وهو يذمرتلا دنع نسحلا]

 8ھ سا بسم فّرع امنإو ًاقلطم نسحلا فرعی مل يذمرتلا نأ :باوجلاف

 نسخ :ثيداحألا ي ضعب يف لوقي هنأ كلذو «ىرحأ ٍةفص ريغ نم '' نسح :هیف لوقي

 :اهضعب يفو ."حيحص نسح" :اهضعب يفو ."ٌبيرغ" :اهضعب يفو ."حیحص" :اهضعب يفو

 ."ٌبيرغ حیحص نسح" :اهضعب يفو "ٌبيرغ ٌحيحص" :اهضعب يفو "بيرغ نسح"

 يف انلق امو" : بانک رجخآ يف لاق ثيح «كلذ ىلإ دشت هثرابعو ءطقف لوألا ىلع َعقو امنإ هفیرعتو
 ًامهتم هیوار نوکی ال عودي ف ثیدح اكو نس وات کوا نري سا يدع :انباتک

 سس 2 ہہ ھر 7 ۱ و 9

 .رخآ دنس هل نوكي الو ,ثیدحاب دنسلا درفتي ثيح "حيحص وأ نسح" ريدقت ىلع مالكلا نأب ریسفتلا اذه يأ )١(

 را ريدقت ىلع مالكلا نوکیف «ثیدحا دنس ددعت لب «درفتلا لصح من اذإ يأ الإو

 ام رظنا «هريغل نسحلا ىلع قبطني اذه هفيرعتو ءامازل هرظناو بحر نبا حرش نم ۰ ۹ :للعلا باتك يف ١

 ٠٠١ ص يتأي



 داحالا ماسقأ 1۳ ركفلا ةبخن حرش

 نسح وأ خیحص نسح :هیف لوقي ام ام طقف نسح :هيف لوقی يذلا فرع امنإ هنأ اذهب فرٹف

 :هلوقب هدّيق كلذلو ؛دیدح ٌحالطصا هنأل اّمِو «هضومغل ام طقف ""رسح" :هباتك يف هيف لوقي ام

 ِتاداريإلا نم ٌريثك عفدني ريرفتلا اذهبو . باطلا لعف امك ِثيدحلا لهآ ىلإ هبینی ملو «"اندنع'

 .مّلعو مهلا ام ىلع دمحلا هللف ءاههيجوت هجو رِفْسُيملو ءاهيف ثحبلا لاط يتلا

 [ةقثلا ةدايز]

 7 مس

 او وه نم ةياورل ةّيفانُم عَقَت مل ام ةلوبقم - نسحلاو حیحَصلا يأ - امهیوار هدایزو هآ

 قت هذهف ءاهزك ذی مل نم ةياور نیبو اهني یفانت ال نوکت ن ام ۲ داتا تال فايا كلت رک ذی

 نأ اًمِإو .هریغ هخيش نع هيوريالو ملا هب ٌدرفني يذلا لقتسُملا ثيدحلا مکُخ یف اهنأل الم
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 يف ھ۳۱۹ دلو ءنامیلس وبا يباطخلا ءؾسبلا باطخلا نب ميهاربإ نب دمحم نبا (ردصلا نزو ىلع) دمح مر
 ةريثك بتک هل .سه۳۸۸ فوت بهذلا يعفاش ظفاح ثدحو ليلح هیقف «ناتسناغفأ يف لباك دالب نم تسب

 .(ط) نیندحما طلغ حالصاو «(ط) ثيدحلا بیرغو ء(ط) ننسلا ح اعم :اهنم ةعفان
 حرش نتسلا ملاعم رظنا «ثيدحلا لهأ ىلإ فیرعتلا بسنو ؛نسحلا ثيدحلا فيرعت ركذ هنأ یباطخلا هلعف يذلاو

 .۱۱:۱ :دواد ىأ ننس رصتخ

 مث انباتک يف هانلق امو" :هلوقب حرص دقف يذمرتلا امآ «ةماع نيثدحملا دنع نسحلا 575 هنأ ىلع هعينص لدف

 .ملعأ هللاو وه هحالطصا بسحو هباتك يف نسحلا فرعي هنأ ىلع لدف "نسح ثيدح اندنع وهف" :لاق

 دنسلا وأ نیلا يف ةلمج وأ ةظفل نم ثيدحلا ةياور يف ةقثلا هب درفتي ام يهو :ةقثلا ةدايز يف عورش اذه مر

 .نتملا ةدايز يف فنصملا دنع آلا مالکلاو



 داحالا ماسقآ 44 ركفلا ةبخن حرش

 لبقیف ءاهضراعُم نيبو اهنيب ْخیحرلا می يتلا هذهف ءىرحألا ةياورلا در اهلوبق نم مرلي ثيحب

 .خوجرملا درو ءخحارلا

 َنيئَدَحُملا قيرط ىلع كلذ تأ الو «يليصفت ربغ نِ اقلط دیر لوبقب لو قلا ِءاملُعا نم عمح ْنَع رها
 نم قلوأ وه نم اب دون شلا نوری اش نوکی ال ْنَأحيحَّصلا يف نوطر شی نیل

 حيحّصلا ثیدحلا ٌذح يف ذوذشل ءافتنا طارتشاب هفارتغا عم «مهنم كلذ لفغأ ْنَّمِم بحعلاو

 ۰ تشک و

 :يه ماسقالا هذهو «اثلاث امسق نانمضتی ةقثلا ةدايزل نیمسق رکذ )١(

 هناف ةقثلا هب درفت لقتسم ثيدح مکح يف اھنأل ؛لبقت هذهف ءالصأ ثیدحلل ةيفانم ريغ ةدايزلا نوکت نأ -۱

 .هنم لبقي
 يف ذونشلا مدع طارتشا قبسو ءذاشلا عون نم امنأل ؛ضفرت هذهف ؛تاقثلا هاور ام ةدايزلا فلاخت نأ -۲ ۰
 .نسحلاو حیحصلا

 راشآ .فالح اهیفو همومع صصخت وأ .تیدحما قالطإ ديقت ةظفل ةدايزك نیتبترلا نیتاه نيب عقی ام -۳

 مسقلا اذهو "یرحألا ةياورلا در اضوبق نم مزلي ثيحب ةيفانم" :ةضوفرلا ةدايزلا يف لاق هناف ؛لبقت اهنأ ىلإ ظفاحلا

 اذه ةفينح وبآ لبقی ملو .دمحأو كلامو يعفاشلا بهذم وهو «لبقيف «ىرحألا ةياورلا در هلوبق نم مزلي ال ثلاثلا

 .ةضراعلا ةدايزلا عون نم تحبصأ «يلصألا مكحلا تريغ ال ةدايزلا نأل ؛مسقلا

 . نآرقلا مأب أرق مث ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقف ةريره يبأ ءارو تیلص" :رمح ا ميعن ثیدح كلذ لاثم

 قلمسبلاب رھج ا ةدايزب رمحئا میعن درفت .(۲۰۱ :۱) ةعزحخ نبا هححصو «(۳۳6 :۲) يئاسللا هاور "تیدحا

 .اب رھح ا رک ذی مل هریغو ققث وهو
 ءامب رها ةدايزل ؛ناثلا هبشیو «ةلمسبلا ةءارق ىلع هتقفاول ؛لوألا هبشي هنأ نیمسقلا نيب لاثلا اذه ددرت هحو

 اهعمس هنأب ثيدحلا اورسفو ءروهمجلا فلاحو ءاھب رهجلا نسي :ةيعفاشلا لاقف «مكحلا يف رثوت ةفلاخم عون وهو

 .۵۰ :مانألا مالعإ رظنا .هبرقل

 ريغ نم ةقثلا ةدايز لوبق قلطي فيك ملعلا اذه يف نييرصعلا نيبتاكلا ضعب نم كلذ نم رثكأ بجعاو (۲)

 هتلعج مزح نبال ءايمعلا هتعباتم نکل «نسحلاو حيحصلا يف ذوذشلا مدع طارتشا ليلق لبق هل قبس دقو ؛طورش

 .هنع ردصي ام يردي ال



 داحآلا ماسقأ 1 ۱ رکفلا ةبغ حرش

 نب دمحأو «"”ٍناطقلا یبحیو «"يدهَم نب نمحرلا ِدبعک نيمدقتملا ثيدحلا ةمئأ نع لوقنملاو

 « متاح يبأو )هرز يبأو 2 ”يراَخُبلاو *"ينيدملا نب ٌيلعو  'نیعم نب ىيحيو ءلبنح

 اح نع فری الو ءاهريغو ةدايرلاب ٌیلعتی اميف حييل ٌرابتعا «مهريغو ءٌینطقرادلاو «”ٌيئاسّْنلاو
 .ةدايزلا لوبق قالطإ مهنم

 ىلع لدي يعفاشلا ّنصَن نم ةدايز لوبقب لوتلا ةّيعفاَّشلا نم ريثك قالطا كلذ نم ُبَجْعَأو
 كرش اذإ نوكيو هصن ام طبضلا يف يواّدلا لاح هب ربع هي ام ىلع همالك ءانثأ يف- لاق هنإف ؛كلذ ريغ

 نيروهشملا دحأ < ملعلا يف نيينابرلا نم ناكو ےھ ٣٣١ دلو «يرصبلا ناسح نب يدهم نب نهرلا دبع )١(

 .ةتسلا بتكلا يف هثيدح ھ۸ یوت «تاياورلا قرطو رثألا ةفرعمو ظفحلاب

 ةقث «ةرصبلاب تبثتلا يف یهتنلا هيلإو .ه۱۲۰ دلو «يرصبلا ناطقلا ديعس وبأ «خ ورف نب ديعس نب یجب )۲(

 .ةتسلا بتکلا يف هثیدح .ه۱۹۸ يفوت .عضاوتم عشاخ عرو ةودق مامإ ظفاح نقتم

 يفوت .ليدعتلاو حرج ا لهأ مامإ ظافحل ا ديس درفلا مامإلا «يدادغبلا ایرک ز وبأ نوع نب نيعم نب یجب (۳)

 .(ط) لاحرلا ةفرعمو «(ط) للعلاو خيراتلا :هبتك نم .ةتسلا يف هثیدح ے ھ۳

 يفوت هللعو ثيدحلاب هرصع لهأ ملعأ «مامإلا نسحلا وبأ يرصبلا ئيدملا نبا رفعح هللا دبع نب يلع )٤(

 قبس ثيدحلا نونف يف ادج ةريثك هبتك .ريسفتلا هل ىور هناف ؛هحام نبا الإو املسم الإ ةتسلا هل یور .-ھہ ٣

 .نوقحاللا اهيلع یب ءاهنم ريثك ىلإ
 هقف یٹ ايندلا مامإو طظفح ا لبح ہللا دبع وبآ «يفعحبا ةريغملا نب ميهاربإ نب لیعام إ نب دمحم وه يراخبلا )مر

 .يئاسنلاو يذمرتلا هل یور «ةنس نوتسو ناتنئا هلو «لاوش يف ھ٢٥۲ فوت .تیدحا

 ثيدحلا يف ةمئألا دحأ ناك ه۲۰۰ :لیقو ه۱۹۰ دلو .ةعرز وبآ يزارلا مرکلا دبع نب هللا دیبع ()

 ..ه۲ ۶ یوت ءادہاع ادهاز هللع و هلاجرو

 نم هللعو هلاجرو ثيدحلا يف مامإ ظفاح ثدحم ,ه1 5965 دلو «يزارلا متاح وبأ ؛يلظنا سيردإ نب دمحم (۷)

 .ه۲۷۷ يفوت نهحرلا دبع هنبا مهرهشأ ةمئألا نم ةعامج هنع ىور «ملسمو يراخبلا نارقأ

  (A)ةمئأ نم فافالا لإ لحرو ص۲ دل و «يئاسنلا نمحرلا دبع وبآ نانس نب يلع نب بيعش نب دمحأ 2

 «(ط) نیک ورتلاو ءافعضلا و «(ط) هنم رصتخم یتحاو (ط) یربکلا ننسلا هل ص۲ ۰۳ ی وت رابکلا ثیدح ا

 .یربکلا ننسلا نم ءزج وهو «(ط) ةليللاو مويلا لمعو



 داحآلا ماسقآ ٦ ركفلا ةبخن حرش

 جرم ةَّحص ىلع لیلد كلذ يف ناك صقنأهثیدح در نف «هقلاخي مل ظافحلا نم ًادحأ

 دجوف فلاح اذإ نا هاضتقمو همالک ىهتنا ؛هثيدحب كلذ رضا فصّو ام فلاح ىتمو ؛هثيدح

 89۳8۳ فام 2 مزلی ال هدنع لدعلا ةدايز نآ نأ ىلع لدف هثیدحب كلذ دضا دیر هن هنیدح

 لعحو ظافحلا نم هفلاخ نرم ثیدح نم صقنآ فلاحملا ترس نوكيا ربا هناف ظافحلا

 اّرضم كلذ ادع ام لعَحو دی یلع ندب هنأ ؛هتحص ىلع ًاليلد ثیدحلا نم يواّدلا اذه ناصقن

 .اهبحاص ثيدحب ٌةَرضم نكت مل ًاقلطُم ةلوبقم هدنع ثناك ولف دارا هيف ثلحدف ,هثیدحب

 |ذاشلا و ظ وفحملا|

 خجاَرلاف .تاحیحرتلا هوجو نم كلذ ريغ وأ یدع ةرثک وأ طبض دیزمل هنم ححرأب فلوح ناف

 اشلا :هل لاقي خوجرملا وهو ؛هلباقمو ظوفحملا :هل لاقي

 نع «رانيد نب ورْمَع نع هةّنْيَيع نبا قيرط نم ")هام نباو يئاسنلاو "”يذمرتلا اور ام كلذ لاثم

 وه لوم الإ او عدي ملو 5 يبنلا دهع ىلع يك الجر نأ" اه سابع نبا نع ةَجّسْوَع
۳( 

 کک OE نو ی و و ESA ریغو جْيَرُج نبا هلصو ىلع ةع يع نبا عباتو « ثيدحلا " .هقتعُا

 جرخو انامز يراخبلا مزلو ءلحرو ھ۲۰۹ دلو «ىسيع وبأ يذمرتلا ةروس نب ىسيع نب دمحم :يذمرتلا )١(
 فورعلا عماحلا :هل .ه۲۷۹ قوت هللا نم ةيشح هئاکب ةرثکل ؛هرمع رخآ یف هرصب فک ؛عرو ظفاح مامإ «هب

 ۱ .ةعوبطم اهلک و «للعلاو «لئامشلاو «يذمرتلا ننسب
 ءاظفاح امام ناك .هیبآ بقل هحامو به ۲۷۳ فوت ھ۲۰۹ دلو نییوزقلا ديزي نب دمحم وه هجام نباو (۲)

 .(ط) ةتسلا لوصألا دحأ وهو «"ننسلا" :اهرهشآ فیناصتلا فنصو «رابكلا هنم عم

 ٤: يذمرتلاو ۱۲4 :۳:ماحرُألا يوذ ثاریم هدواد وبآ هحرحآ ."هئاريم دي يبلا هاطعأف" ثيدحلا مامت مر



 داحآلا ماسقآ ۷ ۱ رکفلا ةبخن حرش

 ۳ ی 7 7 مہ ي ^” زا 0 ۶ ۶ 3َ

 لاق .سابع نبا رک ذی ملو .ةجسوع نع «رانيد نب ورمَع نع هاورف ؟ ليز نب دامح مهفلاخ و

 . ىهتنا ةع نا ثیدح ظوفحملا :متاح وبآ

 .هنم اددع رکا مه ْنَم ةياور متاح وبأ حر كلذ عمو ءطبّضلاو ةلادعلا يلهأ نم م دیز نب دامحف

 ت کا 7ہ
 سض

 يف دمَتْعُملا وه اذهو ف ہن ام فار | نأ ریرقتلا اذه نم فرغو

 [ رکنملاو فورعملا]

 9 5 هلال اقر او فورا هل لاقي ٌُحِجاَدلاف ءِفْعَّضلا عم ةفلاخملا تعقو نو

 E O ٍبّيَبَح نب بیبح قيرط نم "متاح يبآ با اور ام هلاثم

 يف بحر نبا اذكو «ثيدحلا رهاظ فالح ىلع ءاهقفلا لمع نأ يذمرتلا نيب دقو )٩۱۰(۰ هجام نباو ۳

 .ثيدحلا فلتخم ليوأت يف كلذ يف اراذعأ ةبيتق نبا نيبو ۰۱۵ :۱ :للعلا حرش

 :ثيدحلا ةاور مالعأل زاجيإب مجرتن (۱)
 ١- ,ةجح مامإ هيقف ظفاح ةقث دمحم وبأ يكملا مث يفوكلا يلالفا نوميم نب ةنييع نب نايفس وه :ةنييع نبا '

 .ةتسلا يف هثیدح ھ۱۹۸ يفوت زاجحلا لهأ ثیدحب سانلا ملعأ ناك

 .ةتسلا يف هثيدح ه١“ يفوت تبث ةقث ةکم ثدحم «يكملا رانيد نب ورمع -ب

 ٤: :يرذنملل "ننسلا بيذمت" يف امك «ةعرز وبأ هقثوو ءروهشملاب سيل «سابع نبا ىلوم «يكملا ةجسوع -ج
 .ةعبرألا هل ىور ۵

 ها۷ يفوت «نآرقلا نامجرتو ةمألا ربح ك ينلا مع نبا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع -د
 تکع فيناصتلا فنص نم لوأ «مامإ هیقف ظفاح ةقث ؛جیرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع وه جیرح نبا -ه

 .ةتسلا يف هثيدح سه۱۰۰ يفوت سلديو لسري

 .ةتسلا هل ىور ه۱۷۹ يفوت ديز نب دامح نم تبثأ دحأ سيل :نيعم نبا لاق يرصبلا مهرد نب ديز نب دام -و
 نيمدقتملا نم ريثك قلطأو .يوقلا افلاخم فيعضلا هاور ام :ركنملاو .فيعضلا افلاخم يوقلا هاور ام :فورعملا (۲)

 .۹۲ ص أي ام رظناو .4۳۰ ص ۷۹ مقرب دقنلا جهنم .ةقث هيوار ناك ولو «درفلا ىلع ركنلا
 هوبأ هب لحتراو ص۲ ۰ دلو دمحم وبأ يزارلا يلظنحلا يميمتلا سيردإ نب دمحم متاح يبأ نب نمحرلا دبع (۳)

 دعي ناكو ءادهاز «مولعلا يف ارحب امام ناکو  «ةعرز يبأ ملعو هيبأ ملع ذحآ «ةيلاعلا ديناسألا كردأف ءمتاح وبأ



 داحالا ماسقآ ۸ رکفلا ةبخن حرش

 نبا نع «ٍیَرح نب رازیعلا نع «قاحسإ يبآ نع - ئرقملا ِتايزلا بّیبح نب ةزمح وحأ وهو -

 . ةنجلا لحد فیضلا یرفو ماصو ؛جحو اکا یتآو «ةالصلا ماقأ نم :لاق يبلا عام سابع

 .فورعملا وهو هافوقوم قاحسإ يبأ نعهاور اقا نم 001 :متاح وبأ لاق

 | رکنملا نع ذاشلا قيرفت]

 طارتشا يف ًاعامتخا امهنیب نال ؛)هجو نم ًاصوصخو ًامومُع ركذُملاو ّذاَشلا نيب نأ اذهب فرعو

 یّوَس نم لفغ دقو بفیعض ةياور رکنملاو قّودص وأ ذقن ةياور داهنإ نآ نا وا تفلاخملا

 .ملعأ لا و ()امهتیب

 رسکب عباتملا وهف ژیغ هقفاو دق ًادرف هنوک ٌرظ دعب دجو نإ «يِبسّنلا درفلا نم )ورک ذ مدقت امو

 «هرظن قمعب دهشی (ط) للعلاو «هتبترم ولعب دهشي (ط) لیدعتلا و حرج ا هبتك رهشآ ها ۷ فوت لادبألا نم

 - .امریغ هلو

 نع وه امنإ ءركنم ثيدح اذه :ةعرز وبأ لاق" :هيف نکل ۱۸۲ :۲ :للعلا باتك يف هاور روكذملا ثيدحلاو =

 . فوقوم سابع نبا
 ثيدح ىلع مكحف «سابع نبا مالك نم يأ افوقوم هاور تاقثلا نم هريغو ءاعوفرم هاور بيبَح نب بيبحف

 ناسل .كرابملا نبا هكرتو «ةعرز وبأ هاهو ءادج فيعض وهو «تاقثلا فلاح ابیبح نأل ؛رکنم هنأب اذه بیبخ

 .هبنتف ءوهس تبثملا ريغ ىلع هلكشو .۱۷ ٤ :۲ :نازیلا

 ف رثکآ وأ ناظفل كلاعب نأ وه «يهجولا صوصخاو مومعلا را یمسیو هجو نم صوصخ او مومعلا )۱(

 .هريغ نود اب صتخي ةلصخب دحاو لك قرتفی مث ةفص

 .هیلع انقيلعتو ۰-۸۱ ا .حالصلا نبا مامإلا ديري هلعل (؟)

 دن یس



 داحآلا ماسقآ 1۹ رکفلا ةبخن حرش

 رم 0(
 بتارم یلع ةعباتملاو

 .ةّماَتلا يهف هیفن يواّرلل تلّصَح نإ -۱

 .ةرصاقلا يهف هقوف ْنَمف هخیشل تلصح ناو -۲

 .ةيوقتلا اهنم دافتسی و

 7 ا 0 رمع نبا نع «رانيد نب لا دبع نع لام نع "ألا" يف ُیعفاشلا ةاور ام :ةعباتملا لاثم

 وَرَ یّتح اوُرِطْفُت الو لالهلا ارت یّتح اوموصت الف ءنورشعو ٌّعْسِت رهشلا" :لاق 5 هللا لوسر

 ا اولمک أف مکیلع مع ناف

 باحصأ نأل ؛هبئارغ يف ہک للام نع هب درفت يعفاشلا نأ موق نظ ظفللا اذهب ثيدحلا اذهف

 وهو «ًاعباتم ٌيعفاشلل انذجو ْنکل "هل اوُرُدقاف مكّيلع دغ ناف" ظفلب دانسالا اذهب هنع هوور كلام

 .ةمات ةعباتم هذهو كلام نع هنع *يراخبل هَ رحأ كلذك ء'ِْعقلا ةَمَلْسَم نب هللا دبع

 دمحم هيبأ نع دمحم نب مصاع ةياور نم 'ةَميَرْح نبا حيحص" يف ًۃَرِصاق ةَعَباتم ًاضيأ هل انذَحَوو

 2اس نی eed نو ولا اوامکف" قاب تنش عيا دبع عج نه تیز
 "الت اهردقاف ظفلب مع نبا نع عفان نع رع نول هللا

 .نييتآلا اهيمسقب ةيوقتلا ةعباتملا ديفتو عةسفن يباحصلا قيرط نم هاور اميف هريغل يوارلا ةقفاوم يه :ةعباتملا )١(

 .55 :۲ :مايصلا لوأ يف مألا 6

 .هجام نبا الإ ةتسلا هل ىور ھ٢٢۲ يفوت

 )٤( :موصلا يف ۳: ۲۷.

 )٥( :موصلا يف 111



 داحآلا ماسقآ ۷۰ رکفلا ةبخن

 یگ سا یا O و ترا ةّمات تناك ماوس ِةَعباَتُملا هذه يف راصتقا الو

 یباحَصلا كلذ ةياور نم اهنوکب ةصتخم اهنکل

 [دهاشلا]

 وم ہور م 0 ےہ ا7 2 یف ارم ےہ 1 ۔)مھفەہ و
 وهف ءطقف ینعملا يف وأ «ینعملاو ظفللا يف ههبشي رخآ یباحص ثيدح نم یوژری نتم دجو نو

 ارض سابع نبا نع «نینح نب دمحم ةياور نم ٌيئاسّنلا هاور ام :هانمدق يذلا ثيدحلا یف هلاثمو ۳3 4 (۲)# ء و کو 7 "7

 Io دبع یدح لک ےہ

 ناف" ظفلب قف هريره يبأ نع ءوایز نب دّمحم ةياور نم ' ”ٌيِراَحُبلا اور ام وهف ینُعَملاب اأو

 ."نيثالث ٌنابْعش َةَدِع اولی اف مكيلع َىَّمُع

 امب دهاشلاو ءال مأ ٌيباحَصلا كلذ ةياور نم ناك ٌءاوس «ظفللاب لّصَح امب ةعباتملا ٌموق صحو

 . ”لهس هيف رمالاو ,سکعلابو ِدماشلا ىلع ةعباتملا قلطت دقو

 [رابتعالا]
 هو 3 با و E و ر ٥

 ملعیل زف ذ هنأ نظي يذلا ثيدحلا كلذل "ورا دیناسملاو عماوجلا نم قْرطلا مي بت نأ ملعاو

 .رابتعالا وه ؟ال مأ عباتم هل له

 .رخآ يباحص ةياور نم یعلا وأ ظفللا يف رحآ اثيدح قفاوي يذلا ثيدحلا وه :دهاشلا )١(

 .يئاسنلا هل ىور «رانيد نب ورمع ريغ هنع وري مل يعبات نينح نب دمحمو ۱۰۹ :۲ :موصلا يف (۲)
 .قباسلا عضوملا (۲)

 .امهنم لکب ةلصاح يهو «ةيوقتلا دوصقلا نأل (؛)



 داحآلا ماسقآ ۷۱ رکفلا ةبخن حرش

 مِهوُي دق دهاوشلاو تاعباتملاو رابتعالا ةفرعم حالصلا نبا لوقو ا سیلو «")امهل ٌميِسق رابتعالا ن

 امهيلإ لّصوتلا ةئيه وه لب «كلذك
 .ملعأ هللاو ةضراعملا دنع هبتارم رابتعاب همیسقت ةدئاف لصحَت لوبقملا ماسقأ نم مدقت ام ٌعيمجو

 یس
 اد 9٥ ملت نإ هنأ ؛هب ٍلومعم ريغو هب ٍلومعم ىلإ ًاضيأ مسني ی لويقملا هن

 رت لات ال
 نأل ؛هل رث أ ال يناّثلاف ءًادودرَم نوکی وأ هلثم ًالوبقم هّضراعُم نوكي نأ امإ ولخی الف ضروُع ناو

 فلا هیات كويك قوفلا

 رخ تاي ملي -

 [ثیدحلا لکشم وأ ثيدحلا فلتخم]

 ةضراعملا تناك نإو رهاظلا يف نیضراعتملا نيثيدحلا نيب ضراعتلا عفد قرطو «ثيدحلا فلتخم

 إ ا مولا وهف ٌعْمَجلا َنكْمُأ ناف ءال وأ سعت ریغب امھیلولدم نیب ٌعمَجلا کمی

 .يراخبلل حيحصلا عماح ا لثم .باوبألا لك يف ثيداحأ مضي يذلاو «باوبألا ىلع بترلا ثيدحلا باتکوه :عما ا )١(

 .ةباحصلا نم ثيدحلا ةاور ءامسأ ىلع بترم باتك :دنسلا

 .ثيدح يف نوكي دقو ةیئزج ةلأسم يف يثيدح فيلأت :ءزجلا

 لصوتلا ةئيه وه لب «كلذك رابتعالا سيلو ءامهل ممتم دهاوشلاو تاعباتملل لباقم مسق يآ "امل میسق 6

 .ةركاذملاو شيتفتلاو ثحبلا وهو ءامهيلإ لصوتلا ةيفيك يأ :امهيلإ
 .رخآ ليلد الو ربخ هضراعي ال يذلا ثيدحلا :مکحا )۳

 ۱۲۹-۰۱۳۰ :"ثيدحلا مولع ةفرعم" يف اعون مكاحلا هدرفآ دقو



 داحالا ماسقأ ۷۲ ركفلا ةبخن حرش

 ِثیدح عم '"ةَرّيط الو ىَوَدَع ال" ٍثيدحب 0 الّصلا O لا تلتخم یمسملا

 .ضراعلا امهرهاظو حیحصلا يف امهالكو "ِدَّسألا نم كرارف نم م

 هم ات مك ناتو زا هللا رکل ءاهعبطب دنت ترا هذه نأ :امهنیب عمحلا کوو

 .بابس الا نم وریغ يف امك هيّبس نع كلذ لتي دق مث «هَضَرمهلادعا بيس حيخصلل اهب ضیرملا

 .هريغل اعَبت ءحالّصلا نبا امهتيب َعّمَج اذك

 يدعي ال" و هلوق حص دقو همومُع ىلع قاب یودعللل هفت نإ :لاقُي نأ عمجلا يف ىلوألاو

 : اهطلاخيف .ةحيحصلا لبالا يف HANA داي نمل دي هلوقو "ایش ٌءيش

 یف كلذب أدتبا ىلاعتو هناحبس هللا نأ ینعی ." !؟لوألا ىَدْعَأ ْنَمَف' :هلوقب هيلع در ثیح «ُبرَجَتف

 .لوألا يف هأدتبا امك يناثلا

 كلذ نم يش هطلاخب يذلا سال ىي الف اردلا د باب نیت موذجملا نم رارفلاب رمأا امار

 عقیف «یودعلا ةحص َدَقَتْعَيف هتطلاخُم ببسب كلذ نأ طف ملا یونعلاب ال یادتبا یلاعت ها ریدقت
 ۰ ت 3-2 ا 2 ۹ ۲

 .*ملع هّللاو قداملل امسح هبنجتب رمأف «ج رحلا يف

 صن عم ضراعت وأ «الطاب نعم مهوأف .دعاوقلا عم هرهاظ ضراعت ام :وهو .ثيدحلا لکشم اضیآ یمسیو )١(

 .۹۹ ص رظناو ؛رخآ يعرش
 :مالسلا يف ملسمو ۰۱۳۹و ۱۳۷ :۷ :بطلا يف يراخبلا «هیلع قفتم "یودع ال" ثیدحو ۰۲۸۰ :ثیدح ا مولع (۲)

 . "رفت امك" ظفلب "ىودع ال ثيدح نمض ۱۲ :۷ :يراخبلا يف "موذحبا نم رف" :ثیدحو ۳-۳۰ ۷

 .۱۰۰ ص رظنا مهبم هيفو هیلع تكسو ٤: ٥٥٤-٥٥١٥ :يذمرتلا "ءيش يدعي ال" :تیدح (۳)

 ال" :ليقو .حيحصلاو ضيرملا نيب ةطلاخملا بانتحاب رمألا ريسفتل بسنأ وهو «ىوقأ حالصلا نبا باوج (4)

 .هريغ دحأ دعي ال يأ يهنلا هب ديرأ ربخ "ىودع
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 یر مرا و مقي مل ُهّنكل  ِثیدحلا فالتحا" باتک *عفاشلا عونلا اذه يف َفَص دقو

 .امه ریغو ۲" يواحطلاو “ةف نبا هدعب و

 [خوسنملاو خسانلا]

 الا فرْعُي نأ امِإ ءولخي الف عمجلا نکُمُی مل ناو

 .خوسنملا ٌرخآلاو خسانلا وهف «هنم

 .هنع رخأتم عرش ليلدب عرش مک لر :حسنلاو
 .روک ذملا عفرلا ىلع لد ام :خسانلاو

 - ,یلاعتاّللا وه ةقيقحلا يف سال نأ احم اع ان 92۳

 9 "لم حیحص" يف ةَدْيَرُب ثیدحک ّصَنلا يف درو ام اهُحَرْصَأ ,رومأب خسنلا فرعی

 هاب يباحصلا ُمِزْجَي ام :اهنمو ."ةرحآلا کت اهنإف اهوُروُرَف ؛روبقلا ةرايز نع مکشیهت

 يفوت .ه۲۱۳ دلو «ةنسلا لهأ نمو «بدألاو ةغللا ةمئأ نم ءدمحم وبأ «ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع مر

 ؛ءارعشلاو رعشلا :اهنم «فيناصتلا ريثك ءعدبلا لهأ ىلع درلا يف مهبيطحو ةنسلا لهأ ناسل ناك .ھ٦

 .ةعوبطم اهلكو ءانايحأ ةلوبقم ريغ دودر هيف هلو «ثيدحلا فلتخم ليوأت «نآرقلا بيرغ «نآرقلا لكشم

 هقفلا يف مامإ ھ۹٢۲ :ليقو ھ۲۳۹ دلو رفعج وبا يواحطلا يدزألا ةمالس نب دمحم نب دمحأ ()

 :اهنم «ةميق تافنصم هل .ه۳۲۱ يفوت «نامز لهأ قافو عرب تذباهلبا تابثألا ظافحلا نیثدح ا نم «يفنحلا

 .(ط) راثآلا لکشمو «(ط) راثآلا ناعمو «نآرقلا ماكحأ

 ١: ٣١٥٥ :هجام نباو ۳۱۰-۳۱۱ :۸ :يئاسنلاو ۳۷۰ :۳ :يذمرتلاو ۲۱۸ :۳ :دواد وبأو ٦٦ :" مص

 . .... اهإف" ملسم يف سيل ؛هحام نبال بيرق روكذملا ظفللاو
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 هک ماهور كر 5 هللا لوسر نم نيرْمَألا رحآ ناك :رباج لوقک رخ

E 

 ''اڑیٹک وهو «خیراتلاب فرعی ام :اهنمو

 هعمَس نوکی ْنَأ ِلامتحال ؛هنع مدقتمل ًاضراسعم مالسالا رخأتملا ٌيِباحّصلا هیوری ام اهنم سلو

 نم هل هعامسب حيرصَثلا َمَقَو ْنِإ نکل ُهَلَسْرأف هلثم وأ ءروكذملا مدقتملا نم ٌمّدقأ رح ٌميباحص نم

 ناو .همالسإ لبق ايش دلي يبنلا نع لمحتی مل نوكي نأ طرشب اخسان نوكي نأ ةجّيف ی ّوبنلا

 كاد یلع لدي لب «خسانب سيلف عامحإلا شو ی ےہ یی ہی

 هوجو نم وجوب حالا ىلع امهدحأ حيجرت َنكْمُي ن أ نأ ام ولخي الف خيراتلا فَرْعُي مل ناو

 ان الو لا ریصملا عت جرا نکمآ ناف ال * وأ دانسالاب وأ نتملاب ةقلعتملا حيح رتل

 .ةريثك دهاوش هلو .امهريغو نابح نباو ةعيزخ نبا هححصو ء۹۰ :۱ :يئاسنلاو 4٩ :۱ :دواد وبآ )١(

 ناو ۲۰۸ ۲۳ :د واد وبأ هج رخ موجح او مجاح ا رطفأ : :لاق 9 ہللا 7 نأ تیدح هل الاثم )۲(

 اس تا 0 :۳ :يذمرتلاو «نابوث نع دواد وبأو ءسوأ نب دادش نع ٩۳۷ :۱ :هجام

 ۳ يذمرتلاو .۱۲۵ :۷ :بطلا يف يراخبلا " مئاص مرح وهو مجتحا 5 يبلا نأ" سابع نبا ثيدح عم

 .هححصو ١417-17

 مرحم" سابع نبا ثيدح يقو «حتفلا ماع ناك هنأ دادش ثيدح يف يور هنأل ؛لوألل خسان يناثلا نأ يعفاشلا نيب

 .لوألل اخسان يناثلا نوكيف «حتفلا دعب يهو «عادولا ةجح يف ناك اذهو "مئاص

 طابالاو بكانملا ىلإ مميتلا لثم ءاھب لمعلا مدع ىلع ءاملعلا قفتا ثيداحأ ةلمج بحر نبا ظفاحلا دروأ دقو (۲)

 انقيلعت رظناو دعب امو ٩ :۱ :يذمرتلا للع حرش يف اهرظنا مهم ةعومحب يهو «"لستغيلف اتيم لسغ نمو
 .امازل اهيلع

 .خيراتلا يأ "...فرع ناف" ۷۷ :ص قباسلا هلوق ىلع فوطعم اذه (4)
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 .خوسنملاو خساتلا کوا نإ ! عمجلا بیترتل اذه یلع طا ضْراعَلا هرهاظ ام راصف

 ريبعتلا نم ىلوأ ا ساز ٍلّمَعلا نع قوا مش ےک سات
 عم قةنهاّرلا ةلاحلا يف ۲! ربتعملل ةبسنلاب وه امن | رخآلا ىلع امهدحآ حیجرت ءافح نو ؛طقاسّتلاب

 .ملع لاو «هيلع يفح ام و ریغل 5 نأ لامتحا

 [هماسقأو دودرملا]

 هوجو بفالتحا ىلع ءوار يف نعط وأ انس! نم طََل نوکی نأ امِإ درلا بجوُمو ””دودرملا مث

 .هطبض ىلإ وأ «يوارلا ةنايد یل مجری رمأل نوكي ْنَأ نم مع :«شطلا

 .ثحابلا يأ :ربتعلا ىر

 تایالا وأ ثيداحألا ىلع لاكشإ وأ لاوس نم دري ام ةساردب ئتعي نأ ملعلا بلاط ىلع يغبنيو اذه (؟)

 .كلذ يف نهذلا ذحشلو ہللا لوسر ثيدحو هللا باتك يف مهفلا قيمعتلو «نيدلا نع اعافد «ةينآرقلا

 -۱۱ :"رابتعالا" يف اهجو نيسمخ اهنم يمزاحلا دروأو «ثيداحألا نيب حیجرتلا هوجو نايبب ءاملعلا نيع دقو

 يق اهرصح ديح ميسقتب يطويسلا اهطبض مث «ةئام نم رثكأ ىلإ حالصلا نبا ىلع هتكن يف يقارعلا اهلصوأو ۷

 :يهو ةيسيئر ماسقأ ةعبس

 .كلذ وحن وأ يوارلا هقف وأ «ةاورلا ةرثك نم يوارلا لاحب حيحرتلا ١-

 -  .ةداجولا وأ ةلوانملا وأ ةباتكلا ىلع ضرعلاو ,ضرعلا ىلع اثیدحت لمحتلا حيحرتك لمحتلاب حيحرتلا -

 .هانعع. يكحملا ىلع هظفلب يكحملا حيجرتك ةياورلا ةيفيكب حیحرتلا -۳ =

 .يكملا ىلع يندملا حيجرتك دورولا تقوب حیحرتلا - ٤
 .زاح ا ىلع ةقيقحلاو ماعلا ىلع صاخلا حيجرتك ربخ ا ظفلب حیجرتلا ٥-

 .ةحابإلا ىلع لادلا ىلع ميرحتلا ىلع لادلا حيجرتك مکح اب حیجرتلا -

 -۳۸۸ ص يوارلا بيردت رظنا .رخآ ثيدح وأ نآرقلا رهاظ هقفاو ام حیحرتک صاح رمأب حیحرتلا -

۳۹۱. 

 .(75 ص) "..ملس نإ .. لوبقلا مث" :هلوق ىلع فطع :"دودرلا مث" :هلوق )٣(

 .لوبقلا ثیدحا عاونآ نم غرف نأ دعب دودرلا ثيدحلا ىلإ لقتناف
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 [طقسلل دودرملا]

 یعباتلا دعب ءدانسإلا يأ هرجآ نم وأ «ٍفَّنَصُم فرصت نم ِدَنَّسلا یدابم نم نوکی ن 1 أ ما لفل اف

 وعمل
 موُمع هرُکذ ا لکل ورک .)رثکا ما ًادحاو طقاسلا ناک ٌءاوس ھوا

 ضعب عم ٌعِمَتجی - ًادعاصف ِنانثا هنم طقس - هنأب لّضْعُملا فیرعت ثيح نمف وجو نم صوصح و

 وه ذإ ؛نم قرتفي دا ئدایم نم تضم فرصت نم هاب قلعملا دييْقَت ثيح نیو «قلعُملا روض

 . كلذ نم مع

 الا َفْذْحَي نأ :اهنمو دك ولا لوسر لاق :الثم لاو ِدَسلا عيمح َفَدْحُي نأ :قّلعُملا رّوُص نمو

 .هقوف وه نم ىلإ هفيضيو «هثدح نم فذحی نأ :اهنمو .اعم يباحصلاو يعباتلا الإ وأ ءيباحصلا

 .يوارلا يف نعطلاو -۲ .دانسإلا نم طقسلا ١- :امه نييسيئر نيمسق يف درلا بابسأ فنصلا صخ دقو

 ىلإ "نوکی نأ امإ طقسلاف" :هلوق يف دانسإلا نم طقسلا ماسقأب أدبو ضط کر اک نایب يف عرش مث

 لاحب لها وه دحاو لصأ ىلإ مجرب ہدانسإ نم طقس ببسب ثيدحلا در ببس نأ ىلإ نآلا هبننو .هعباتف هرخآ

 .افيعض نوكي نأ ةیشح طايتحالاو ءطقاسلا

 .دنسلا رخآ ىلإ ولو يلاوتلا ليبس ىلع رثكأ وأ دحاو هدانسإ لوأ نم فذح ام وه :قلعلا ثیدح ا )١(

 هنأل ؛قلعم وهف «دنسلا لوأ نم نانا فذح اذإ هنأ :لضعملاو قلعملا نيب هجو نم صوصخلاو مومعلا نايب (؟)

 اذإ ام. قلعملا درفني مث .دحاو عضوم يف نانثا هنم طقس هنأل ؛لضعم وهو ءرثكأو دحاو هدانسإ لوأ نم طقس

 نم دحاو عضوم يف نانا فذح اذإ ا لضعملا درفنيو ,هلک دنسلا فذح وأ دنسلا لوأ نم طقف دحاو فذح

 .دنسلا طسو



 داحآلا ماسقآ ۷ ركفلا ةبخن حرش

 اذه يف حيحّصلاو «؟ال ْوَأاقيلعت ىَّمَسُي له هيف َتلتا دقف فّلصملا كلذل ًاخیش هقوف ْنَم ناك ناف

 ایس يوسوس سیم فرع ناف لیصفتلا

 ناب فرع نا هتحصب مکخی دقو فوذحملا ِلاحب لُهَجلل دودرملا مشق يف قيلعَلا رك امنإو

 ۱ .رخآ جو نم َىَمَسُم ءيحي

 س و یتح لبقیال روهمجلا دنعو ماهبالا ىلع ِلیدعلا اسم ثءاج ٌتاَمُِهفْْحَأ نَمٌعيمج :لاق ناف

 نو رفع هک شرق باتک يف فذحلا قو نإ :انه حالصلا نبا لاق نکل

 هيفف مزجلا ریغب هيف ىتأ امو «ٍضارْغَألا نم ضرغل َفِذُح امّنِإو «هدنع هدانسإ تب هنأ ىلع لد مْرَجلاب

 ."”"حالصلا نبا ىلع تکنلا" يف كلذ ةلثمأ تخَضوآ دقو «لاقم

 .سلدم ثيدحلا نأب مكح يأ يضق یارقتساب وأ سلدم هنأ ةمئألا ضعب صنب يأ صنلاب فرع نإ يأ (۱)

 .هتريسو يوارلا تايورم ةسارد وه :ءارقتسالاو

 ال روهمجلاف .تاقث مهنع يورأ نم لك :لوقي وأ «ةقثلا نيثدح :ةقثلا يوارلا لوقي نأ :ماهبإلا ىلع ليدعتلا (۲)

 ىلع هليدعت لبقي هنإف ؛امامإ كلذ لئاق ناك ذإ الإ هطبضو هتلادع ملعتو يوارلا ىمسي ؾح ليدعتلا اذه لبقي

 .مهلك ثيدحلا لهأ هيلع ,قلعلا ثيدحلا فعضب انه صنلا اذهو .ةلأسملا هذهل هبتناف تر رہ رح

 مکح نم قاي اب ارارتغا ؛فیعضلاو نسحلاو حیحصلا نيب كرتشلا ثيدحلا نم هدعف نییرصعلا ضعب ب أطخأ دقو

 امهطارتشا ببسب ةدعاقلا نم ءانثتسا نيحيحصلا يف قلعلا مکح نأل ؛اطخ اذهف «نيحيحصلا يف تاقلعلا

 ءرجح نبا ظفاحلا اهيلإ راشأ ىلا ةجيتنلا ىلإ تلصوأ ةسارد امھتاقلعمل ءاملعلا ةسرادلو ءامهيباتك يف ةحصلا

 .ينآلا قيلعتلا يف كل اهلصفنو

 حیحص" يف تاقلعلا مكح صلختيو .ةميق تاهيبنتو ةمهم دئاوف اهيفو دعب امو ۳۲۰ :۱ اهرظنا (")

 ءدنسلا نم فوذحملا مسقلا ةحصب مكح .وهف "نالف لاق" :لثم مزحلا ةغيصب قيلعتلا يف ريع نإ هنأب "يراحخبلا
 دقف هلک دنسلا ةسارد ىلإ جاتحا ضيرمتلا ةغيصب ربع نو «دنسلا نم امسق ركذ نإ روكذملا ةسارد ىلإ جاتحيو

 .حيحص ريغ نوكي دقو احيحص نوكي

 حرش رظنا ةحيحص تاهج نم ةلوصوم اهلكو ءاثيدح رشع انثا :ةليلق يهف "ملسم حيحص" يف تاقلعملا امأو
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 رسوما
 لسرملا وه «يعباتلا دعب ْنَم هرجخآ نم طقس ام وهو :يناثلاو

 وأ ءاذك لعف وأ ءاذك : هللا لوسر لاق :-ًاريغص مأًاريبك ناک ٌءاوس- ٌئيعباتلا لوقي نأ ۸

 وو وف اف

 نأ لمتحیو ءاییاحص نوكي نأ لمتحب هنأل ؛ےردحملا لاحب لهجلل دودرملا مشق ىف رك د امناو

 لامتحالا دوعیف يناثلا یلعو رخ یعبات نع لّمَح نوکی نأ لمتحُيو «ئباحص نع لَمَح نوکی

 «ددعتی و قباسلا هنکآ وهو قعبس وأ ةتس یلاف ءارقتسالاب اما و هل ةياهن ال ام ىلإف خیلقعلا زیوحّاب اّمأ

 .ضعب نع نیعباتلا ضعب ةياور نم دجو ام
 و

 * و 0 من : 7 6 َ 3 77 ٥
 ءاقبل ؛فقوتلا ىلإ نیئدحملا زوهمح بهذف ةقث نع الإ لسْري ال هنأ ةيعباتلا ةداع نم فرع ناف

 E ج نییفوکلاو نيّيكلاملا لوق 2 -امهيناثو ا يوق 20 «لامتحالا

 حل ءالّسرم وأ ادنسم ؛ىلوألا قيرطلا نيابي رخآ هحو نم هئيجمب دضتعا ِنِإ لبي :يعفاشلا لاقو

 .هریغو ۳۰ :۱ :ةيفلألا حرشب نراقو ٦۷-۷۰ ثيدحلا مولعو ء٦٦ رردلا طقلو ۳۹۱-۳۹۹ :حرشلا

 يعباتلاو .نيعباتلا دنع ءيش رثكأ دج وی هثيدح اذهو ةباحصلا رابک نع یور يذلا وه : ریبکلا يعباتلا )۱(

 .مهتافو ترحأت نيذلا ةباحصلا راغص نع ىور يذلا وه :ريغصلا

 نأ الولو ءةقثلا لسرم يف ةلأسملا نأب اولدتساو ءكلذ فرعن مل مأ ةقث نع الإ لسري ال هانفرع ءاوس يأ (۱)

 د هلا لوسر نإ اف ام نات تيدا
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 "دیلولا وبأو ءةّيفنحلا نم "يا ركب وبأ لقنو ءرمألا سفن سفن يف ةقث فوذحملا نوک لامتحا

 اسم مهريغو تاقا نع لینک يون ةّيكلاملا نم ٌیجابلا

 ٍدانسإلا نم ما ماسقآ نم ثلال مسقلاو

 [لضعملا]
 © اًضعملا وهف ؛يل وتلا م ادِعاصف نا ناك نإ

 [عطقنملا]

 دحاو طّقَس (تاع ناک ياد نیعضوم يف «نییلاوتم ریغ نیلئاب طقاسلا ناک ناف الو

 قوت مدع طرتشب نکل ینا رکا وأ طقف

 تهتناو «هتقو يف ةيفنحلا مامإ ناکو ھ٢٠٥ دلو ,صاصباب ریهشلا ءيلع نب دمحأ وه يزارلا ركب وبآ )١(
 رثأ هل عانتمالا ىلع رصأو عنتماف «نيترم ءاضقلل بلط «عرولاو دهزلا نم ةياغلا يف ناك .دادغب يف هيلإ ةلحرلا

 .(ط) نآ رقلا ماكحأ :اهمهآ نم ةريثک تافلوم هل .ه ۳۷ ۰ يفوت «ةيفنحلا بهذمل لالدتسالا يف ریبک

 لیبس يف فشقتو «قرشلا ىلإ لحرو ھ٤٤٥ دلو ,بهذلا يكلالا يسلدنألا يحابلا فلخ نب نامیلس (۲)
 «هتوقو هترهش ناوفنع يف مزح نبا ناك نيح مزح نبا عم ةريثك تارظانم هل ترج «سلدنألا خيش ناك «ملعلا

 :هبتك نم ,«ه41/4 يفوت هتارظانع رهاظلا بهذم نع سانلا عجرو «همالك لطبأو هرظانو ديلولا وبأ هيلإ بهذ

 .ريثك هريغو (ط) أطوملا حرش
 عقو قلعملا وهو امهنم لوألا ناف ؛نيقباسلا نيمسقلا فالخب .دنسلا ءانثأ يف هيف طقسلا نوكي يذلا وهو (۲)

 .ہرخآ يف طقسلا عقو لسرلا وهو يناثلاو ءانتھج نم هلوأ يف طقسلا
 .دحاو عضوم يف نانثا هدانس نم طقس ام :لضعلا (؛)

 نأ زرغلا يف يلجر تعضو نيح 3 هللا لوسر هب ناصوأ ام رخآ" :لاق لبح نب ذاعم نع كلام هاور ام :هلاثم

 ريونت هحرشب أطوملا رظناو .رثكأ وأ ناتطساو ذاعمو كلام نيبو ."لبح نب ذاعم اي سانلل كقلخ نسح :لاق
 ةيصوتلا لصأ نأ يأ .دنسم حيحص هانعم نأ ركذ دقف ۲4٩ :ربلا دبع نبال يصقتلاو .۲۰۹ :۲ :كلاوحلا

 حيحص قلخلا نسحب
 عضاوم وأ دحاو عضوم يف يباحصلا لبق دحاو وار هتاور نم طقس يذلا ثيدحلا وه :عطقنملاف اذه ىلعو (ه)



 داحآلا ماسقأ ۸۰ رکفلا ةبخغ حرش

 [يفحو حضاو طقسلا]

 مل ًالثم ءيواّرلا نوک «هيفرعم يف كارتش الا لصحی اتار نوکی دق داتسالا نم ظعتلا نإ مقا

 تا اق زاب لحد اف َقاَذُحْلا ةَمألا الإ هکر ذی الف ًايِفَح نوکی وا .هنع یو ْنَم وصاعی

 .دیناسالا للعو

 هک ردآ وأ .هّرصع كردي مل هنوکب هخیشو يواّرا نيب ؛ يقالتلا مدعب كردي حضاولا وهو لردك

 .ةداحو الو «ةزاحإ هنم هل تسیلو ءاعمتجي مل نکل

 .)مهلاحتزاو مهبط ِتاقوأو مهتایفوو ةاورلا دیلاوم ریرحت ِهِنُمَّضَمِل ؛خيراتلا ىلإ جت من مو

 مهاوعد بلک اف تک گور حّضَتفا دقو

 [سّلَدُملا]
 ا لا ولاا هع تت خف فوك ام سر بس ںی وو

 ہَعامس مَهْوَأو هد ْنَم سی مل يواّزلا ِنوكل ؛كلذب يّمُس - مالا حتفب 5 یفحلا

 گام گم ید

 .دنسلا لوأ طقاسلا نوکی الو ءدحاو ىلع اهنم لك يف طقاسلا ديزي ال ثيحب «ةددعتم

 نکل .ههلي رجح نبا فنصملا رایتخا وهو ءاهنم ءيش عم يقتلي ال طقسلا ماسقآ ةيقبل نيابم كلذ ىلع عطقنلاو

 اماع امسق عطقنملا نوكيف .دنسلا نم عضوم يأ نم رثكأ وأ وار هنم طقس ام وه عطقنملا نأ ىلع روهمجلا

 ءاهقفلا نم فئاوط هيلإ بهذ يذلا حيحصلا" :يوونلا لاق امك اذهو دنسلا نم طقسلا ماسقأ لک لمشي

 ۱۲۲-۰۱۲۷ يوارلا بيردت رظناو ۸4 :داشرإلا ."نيثدحملا نم امهریغو ربلا دبع نباو بیطخل او مهريغو

 .هرظناف ۰۱۳۹ ص نیثدح ا دنع خيراتلا ملع فيرعت كيتأي )0(

 :نییسیئر نيمسق ىلإ مسقنيو «ةقيقحلا ريغ يوارلا هيف مهوأ يذلا ثيدحلا وه :سلدملا (۲)

 - هنم هعمس هنأ امهوم - «هنم هعمسي ۸ ام هرصاع وأ هيقل نمع يوري نأ وهو :دانسالا سيلدت :لوألا مسقلا



 داحآلا ماسقآ . ۸۱ ركفلا ةبخن ح رش

 یافحلا يف امهکارتشال كلذب يمس ءمالظلا طالتحا وهو كلیرحتلاب سد نم هقاقتشا و

 اذک و "نع" < بع دنس مو سدان لا عوقو لب ادا غنی ةغيصب سل رو

ySرك کو 2  

 ىلع ثيدحتلاب هيف حرص ام ًالإ نم ! هنم لقب ال نأ - ًالدع ناك اذإ - سیلدّنلا هنع تبث نم مکخو
 ۱ .حصألا

 [يفحلا لّسْرملا]

 ارا فو هود منع ثّدح ْنَم قي ْمَل رصاعم رم رد اذإ ٌيِفَحلا لّسرمل اذک و

 [يفحلا لسرملاو سلدملا نيب قرفلا]

 صتحخی سیلدتلا نأ وهو ءانه ركذ امب هريرحت لّصَح «ٌقيقد یفحلا لّسرملاو 7 َنيب قرفلاو

 نمو ٌیِفلا لّسْرَملا وهف هل هن فرعی ملو «ةّرّصاع نإ أف هايإ ہؤاقل فرع نمع یور نمب

 دق مث .كلذ وحنو "نالف نع" وأ "نالف لاق" :لوقی لب ءامههبشأ امو "انربحأ الو انئدح" :كلذ يف لوقی الو

 .رثكأ نوکی دقو دحاو امهنیب نوکی

 25 ينلا نأ رذ يبأ نع هيبأ نع يميتلا ميهاربإ نع شمعألا نع حاضولا ةناوع وبأ هاور يذلا ثيدحلا :هلاثم

 نانم اي نانح اي :يداني رانلا يف نالف :لاق

 سلد دقف ؛هنع ریبج نب ميكح هب نثدح ءال :لاق ؟ميهاربإ نم اذه تعمس :شمعألل تلق :هناوع وبأ لاق

 .هنيبو هنيب ةطساولا نیب رسفتسا املف «ميهاربإ نع ثيدحلا شمعألا

 وأ هبسنی وأ هينكي وأ خيشلا يمسيف دب یف انا خیش نع يوري نآ وهو :خویشلا سیلدت :يناثلا مسقلا

 مل مهنکل 0 ءاملعلا همذ «مومذم هورکم هلاوحأ لكب سیلدتلاو .فرعی اليك هب فرعی ال ام هفصي

 .ابذك سیلو ماهيإ هنال ؛سلدلا اوحرجب
 لثم .رجح نبا ظفاح ا رایتخا اذهو .هقلي ملو هنم عمسي م و هرصاع نمع يوارلا هاور ام وه :يفخلا لسرلا )١(

 .هقلي ۸ نکل اعفان سنوي رصاع ةلسرم اھفاف ءرمع نبا ىلوم عفان نع ديبع نب سنوي ةياور



 داحآلا ماسقآ ۸۲ رکفلا ةبخن حرش

 یفیرعت يف ّيفخلا لّسرملا لوحد هم يق ريغب ولو ةَرّصاعملا سیلدتلا فیرعت يف َلَحْدَأ

 هيي ھا او

 تیدحلاب ملعل له قابطإ هم بال اھدْخو ةرصاعملا نود ِسيِلدَّتلا يف قلا ٌرابتعا نأ ىلع لديو

 نم او يبنلا نع مزاح 5 سيقو )يا نامش يبأك :"”نيمّرْضَححُملا ةياور نأ ىلع

 ءالؤه ناكل یلدا يف هب ىفتكي ةرصاعُملا ُدَّرجم ناك ولو «سيلدتلا ليبق نم ال ءِلاسرالا ليبق

 ال مأةوَقَل له فرعي مل کلو ءًاعطق 4 يبنلا اورصاع مهنأل ؛نیسلدم
 ةيافكلا يف بيطخلا مالک و ربا ركب وبأو ُیعفاشلا ٌمامإلا سیلدّنلا يف ِءاََّللا طارتشاب لاق نّممو

 تو ٥ 0 5 ° منا DN 4, هو ۶ روو 2 0

 .علطم مامإ مزجب وأ كلذب هسفن نع هرابخإب ةاقالملا مدع فّرعيو .دمتعملا وهو هیضتقی

 ص مهد قابسو هين ةبحص الو اوملسأو ارگ لوسرلا اسی ةيلهاحبا اوکردآ نیذلا :نومرضحلا مو
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 نع به۱۰۰ وأ ۹۰ ةنس يفوت امهريغو ةيسداقلاو كومریلا دهش مرضخم «ورمع نب لم نب نمر لا دبع وه (؟)
 .ةتسلا هل ىور «نیئالن و ةئام

 نب نمحرلا دبع الإ ةنحلاب ةرشبلا ةرشعلا نع یور مرضخم «يفوكلا هللا دبع وبأ ءيلجبلا مزاح يبأ نب سيق (۳)

 .ةتسلا يف هثيدح «هرمع رحآ هظفح ريغتو .ةئالا زواج دقو سه۷٩ يفوت «دارفأ هل ةقث .فوع

 يف لاسرإلا نأب لالدتسالا اذه نع اوبیجی نأ هرصاع نمع رصاعملا ةياور لمشي سلدملا ثيدحلا نإ نيلئاقلل ىر

 قلك يبلا نم مهعامس مدعب احضاو ناك مهرمأو ءانيب ناك ءالؤه ةياور

 ةمدقم يف ملسم مامالا مالك كلذ ىلع لدي امك «روهمجلا بهذم ودبي اميف وهو «هراتحأ يذلا وه اذهو

 عامسلا مدع تبثي مو ءانكمم امؤاقل ناك اذإ نيرصاعتملا نييوارلا نيب ثيدحلا لاصتاب مكحلا يف هحيحص

 .يفخلا لسرملا نود سلدملا يف عامسلا ماهيإ وه كلذ ىلع يفخلا لسرلاو سلدملا نيب قرفلاو .امهنيب



 داحآلا ماسقآ ۸۳ ركفلا ةبخن حرش

 يف مكحي الو ا نم نوکی ْنَأ لامتحال ؛امُهتيب وار ٌةدايز قرطلا ضعب يف َعَقَي نأ يفكيالو

 َباتك ٌُبيطَحلا هيف َفّنَص دقو,ع اطقنالاو لاصتالا ِلامتحا ٍضْراعَتِل ؛ٌييلك مكحب ةروصلا هذه

 ."ديناسألا لصّتم يف ديزملا" باتک و « لیسارملا مُهْبُمِل ليصفتلا"

 .دانسإلا نم طقاسلا مکح ماسقآ انه تهتناو

 [يوارلا يف نعطلا بابسأ]

 دلالت اهنم سم ضم نم حمل يف ذشآ اهب ماا ةر نوکی طا

 تضتقا ةحلصمل ؛رخالا نم نيمسقلا د ٍدحأ زییمتب ءانتعالا لصحي ملو طلاب قلعت ةسمحو

 نوکی نا طلا نل ؛ ؛يلدتلا لیبس ىلع درلا بجوم يف ٌدشألاف شا ىلع اهُبيترت يهو ءكلذ

 نع يرهزلا :لثم هريغ هركذي مل الجر لصتلا دانسالا يف وار ديزي نأ وهو ءديناسألا لصتم يف دیزلا يأ - )١(

 . حتفلا موي ةعتلا نع ىم لي يبلا نأ" هيبأ نع ةربس نب عيبرلا نع زيزعلا دبع نب رمع

 جهنم يف ہریرحت رظنا .هنودب لج دنسلاو ءأطخ وهو .دنسلا يف زيزعلا دبع نب رمع يرهزلا نع يوارلا داز

 .55 ص ی ام رظناو .555-*514 :دقنلا

 طقسلاف ...وار يف نعط وأ دانسإ نم طقسل نوكي نأ ام درلا بحومو" :هلوق ىلإ عوحر "نعطلا مث" :هلوق (۲)

 ."طقسلاف" ىلع "نعطلا مث" :هلوق فطعف .۸۰ ص ."...امإ

 ىب امك ثيدحلا فعض بابسأ نیثحابلا ضعب هيلع ىب «ةاورلا يف نعطلا بابسأل قيقدو مهم ءاصحإ اذه (۳)

 قلعتت ةسمخحو «ةلادعلاب قلعتت اهنم ةسخ قرشع نعطلا بابسأ نأ :ءاصحالا لصاحو .طقسلا ماسقأ رصح ىلع

 .ةلاهجلاو ةعدبلاو قسفلاو بذكلاب ماهقالاو .بذکلا :يهف ةلادعلا يف نعطلا ماسقأ امأ ءطبضلاب

 اهبتري حلو ظفحا ءوسو تاقثلل ةفلاخملاو مهولاو ةلفغلاو طلغلا شحف :يهف طبضلا يف نعطلا ماسقأ امأو

 اذهو «هنود ام ىلإ دشألا نم لوزنلاب جردتلا وه مهم يلع ضرغل لحادتت اھلعج لب «ميسقتلا اذه بسح

 نأل ؛بذکلاب مامتالا دعب ظلغلا شحف ركذ كلذلو .هبنتف "يلدتلا ليبس ىلع دشألاف دشألا" :هلوق نم هدارم

 ` .بذکلاب ماھتالاک يوارلا يف ديدش نعط طلغلا شحف

 ۱٥١. :يذمرتلا مامالاو ۳۸۷ :۱ :يذمرتلا للع حرش رظنا



 داحآلا ماسقآ م ركفلا ةبخن حرش

 .كلذل ادّمعتم هلی مل ام هلو هنع يوري ْنَأِب ٌيوبنلا ثيدحلا يف يواّرلا ٍبِذَكِل ١-

 دعاوقلل ًافلاخُم نوكيو .هنهج نم الإ ثيدحلا كلذ یّوری ال ناب كلذب هتمهُت وأ -۲

 «ٌيوبنلا ثیدحلا يف كلذ ٌعوقو ُهنم رهظُي مل ناو همالک يف بذکلاب فرع نم اذک و ءةمولعملا

 .لوألا نود اذهو

 .هترْثك يأ هطلغ شخف وأ -

 .ناقتإلا نع هتلفغ وأ - 6

 درفأ امّنإو مومع ِلّوَألا نيبو هنيبو ءرفكلا ليي مل امم ء'''لوقلا وأ لعفلاب يأ هقسف وأ -ه

 .هنايب يتأيسف دقتعملاب قسفلا امأو «نفلا اذه يف دشأ هب حّدقلا نوکل لولا

 .مهوتلا ليبس ىلع يوري ناب همهو وأ -

 .تاقثلل يأ هتفلاخم وأ -

 نْیعُم حيرت الو لیدعت هيف فرعی ال نب هتلاهج وأ -

 لب «ٍقدناعمب ال دلك يبنلا نع فورعملا فالج ىلع َتِدْحَأ ام ٌداقتعا يهو :هتعدب وأ -5
 ةهبش عونب )رم 2 7

 .دارلا یعلاب بسنآ وهو «"لوقلا وأ" هریغ يفو ء انلصأ يف اذک )١(

 .احدق دشأ هنوکل ؛نعطلا بابسأ لو هلعجو «قسفلا نع بذکلا درفآ يأ )١(

 وهو «دقتعلا قسف هيف لخدت مل اذال :لیق ناف :هریدقت فوذحم لاسل باوح "...دقتعلاب قسفل امأ" :هلوقو

 ص .ةعدبلاب نعطلا وهو ريخألا لبق يأ هنايب قأيس :لاقف باحأف ؟هبحاص رفکی ال يذلا يداقتعالا أطخلا

 ۲٢

 "حلصألا لعف هللا ىلع بجي" :ةلزتعلا لوقك ءكلذک سيل وهو احيحص وأ ايوق عدنبلا هبسحي دق ليلد يأ (۲)
 ا نيبو هقلخب اميحر افوژر هنوك نیب اوطلخ



 داحآلا ماسقآ ۱ م ركفلا ةبخن ح رش

 .هتباصإ نم لا ةطلغ نوكي نمع ٌةرابع يهو :هظفح ءوس وأ -۰

 ۱ [ع وضوملا]

 ٠ع وضوملا وه لك ّيوبلا ِثیدحلا يف يواّرلا ٍبِذكب ْنٰمطل وهو لوألا مسقلاف

 لهأل ؛نکل بونکلا قدي ذق ذإ ؛عطقلاب ال بلاغلا ٌنظلا قيرطب وه امنإ عضلاب هيلع مکخلاو

 هنهذو مات هعالطا نركب نم مهنم كلذب موفي امناو كلذ اهب توركي ةيوق ةكلم ثیدحلاب ملعلا

 .ةنكمتم اد ىلع لا نئارقلاب ةفرعمو بوق همیفو یا

 نوكي ْنَأ لامتحال ؛كلذب عطقُي ال نکل :"ديعلا قيقد نبا لاق .هعضاو رارقاب عضولا فرعی دقو

 كلذ سو دصَأ رارقالا كلذب لمعُي ال هنأ "”مهّضعب هنم مهفو .یهتنا «رارقإلا كلذ يف بذک

 «بلاخلا ٌنظلاب می ر مُكَحْلا نأل ؛مكحلا يفت عطقلا يفت نم مرلي الو ؛كلذب عطقلا ىفن امن ءهدارم

 ْنَأ لامتحال ؛انڑلاب فرتعملا مر الو «لتقلاب ّرقُمْلا لثق غاس امل كلذ الولو «كلذك انه وهو

 .هب افّرتعا امیف نیبذاک انوکی

 )١( يبلا ىلع قلتحملا بذكلا ثيدحلا وه :عوضوملا ثیدح ا 7

 مالسإلا خيش يش هوبأ هه" ۰۵ دلو «دیعلا قیفد نب ؛ نیدلا يقت ةر «حتفلا وبا «يريشقلا بهو نب يلع نب دمحم (۲)

 تمصلا نم ةدحاو ةلاح ىلع أشن رصم ديعص يي مدقتو «ملع ةرسأ هترسأو «بهو نب يلع نسحلا وبأ

 ۱ .هلاعفأو هلاوقأ يف زرحتلاو «ملعلاب لاغتشالاو

 رهتشاو ,مالسإلا مولعو ريسفتلاو ثيدحلا يف رحبتو «بهاذملا يقاب سردو «يعفاشلاو يكلاملا نيبهذملا يف هقفت

 :هبتك نم ھ٢۷۰ قوت «هیلا داعي وهو ارارم هلزتعاو ,مايق ريح هقحب ماقف یاضقلا بصنم یلوف هقفلا و ملعلاب

 ول :اولاق لمکی ۸ ,ماملإلا حرش يف مامالا ,ماكحألا ثيداحأ يف ما إلا «(ط) حارتقالا «ثيدحلا مولع رصتخم

 .(ط) هلضفو هملعب دهاش ماكحألا ةدمع حرشب ماكحألا ماكحإو «هلثم مالسالا يف نكي ۸ لمك
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 داحالا ماسقآ ۸٦ ركفلا ةبخن حرش ۱

 هنأ "”دمحأ نب نومأملل عقو امك «يواّرلا لاح نم ذوب ام مضوسلا اهب ُكَردُي يتلا نئارقلا نمو

 ىلإ ًادانسإ ِلاحلا يف قاسف آل وأ ًةريره يبأ نم ٌعمَس '''نّسَحلا نوک يف ٌفالخلا هترضحب رک

 ىلع لحد ثيح ")میهارب] نب ثايغل عقَو امكو «ةريره يبأ نم نسحلا مس :لاق هک بلا

 يف 1 قّبَس ال" لاق هنأ ہک یبنلا ىلإ ًادانسإ لاحلا يف قاسف ؛ماّمَحلاِب بعلي هدَجوف "يدهَملا

 تر AE "حان وأ" ِثیدحلا يف دازف حانج وأ فاح موم

 2 غ ر ر رد ا 5 امجالا وأ ةّرتاوت هلا ةا E سا 00 ر نأك «ي 2 د ام

 .2 ”ليوأتلا كلذ نم ٌءيش لبقی ال تی ءلقعلا حیرص و «يعطقلا

 "تکنلا" يف فنصلا ازعو طوقسلا ةرهاظ ةريثك ثيداحأ عضو «لاحد يملسلا يورما دم نب نومأم (»ر

 .لاحدلا يرابیوح ا هللا دبع نب دمحأل ةصقلا هذه (۸۶۲)

 ءمهئاربكو نيعباتلا تاداس نم ناك «نينم ؤم ا مأ ةملس مأ نم عضرو هسه ١ دلو «يرصبلا راسي نب نسحلا 2

 .ةتسلا يف هثیدح ص۱۱ ۰وت تحاصفلا ةياغ عم ةدابعو ع روو دهزو ملع نم نف لک عمج

 دلو .روصنلا رفعح يبأ ةفيلخلا نبا .يدهلاب بقللا «يسابعلا ةفيلخلا یمشاھ ا دمحم نب هللا دبع نب دمحم وه (:4)

 .ه715١ يفوت «ةقدانزلا عبتتو «ةيعرلا ىلع عسوو ؛ةنسلا رصنو «لدعلا ماقأف مها ٥۸ ةفالخلا يلوو ھ۷

 :يئاسنلاو ٤: ٠١5 :يذمرتلاو ۲۹ :۳ :داهجلا يف دواد وبآ هحرحآ "...قبس ال" :ثيدحل حيحصلا ظفللا (ه)

 ۳٦٣٣. :نآمظلا دراوم :نابح نبا هححصو ٩۰۰ "۲ "خدتک مبتز ۲۲۷-۲۲ 7

 .قبسی نمل یطعت يلا ةزئاجلا :ءابلا حتفب "قبس" :هلوقو
 مزاج ةحيرص ةفلاخم ةيعطقلا ةلدألل هتفلاخم نوکت نأ وهو «عوضوم هنأ ثيدحلا ىلع مکحلل طرش اذه ()

 صاخ ا هب ديرأ ماع وأ «يعالب هیبشت عون وأ «ةيانك هيف نوكي نأك ءرخآ ئعمل ليوأت صنلاب داري نأ لمتحي ال

 يير تيأر" :ثيدح لثم «ةديقعلا هيوشتل ةقدانزلا اهتعضو ىلا ثيداحألا تافلاخملا كلت نمو .كلذ هبشأ امو

 «تافصلا يف هباتك يف نيباذكلا دحأ يزاوهألا يلع وبأ هاور "...نارازإ هيلع رمحأ لمج ىلع تافرعب ةفرع موي

 .هعضاو هللا حبق



 داحآلا ماسقآ ۸۷ ركفلا ةبخن حرش

 ءامدق وأ «حلاصلا فلّسلا ضعبک هریغ مالک لَا ةراتو ؛عضاولا هع رتخی 07 يورملا مل

 حول اح يحص ًادانسإ هل بک ريف دانسالا فیعض ًائیدَح ْذُحأي وأ ِتاّيليئارسإلا وأ یامکخلا

 طرف وأ «نیدّبعتملا ضعبک لهجلا ةبلغ وأ ققدان زلاک نیدلا مدع امإ عضولا ىلع عضاولل لماحلاو
 سا

 .راهتشالا دصقل ٌبارغإلا وأ یاس ژرلا ضعب ىوه عابتا وأ ءنیدّلقملا ضعبک ةّیبصعلا

 ةحابإ مهنع لت ةفّوصتُملا ضعبو ()ةیماّرکلا ضعب نأ الإ هب دعي نم عامجإب مارح كلذ لک

 ةلمُج نم َبيِهََّثلاو بیغرل ال ؛لھج نَعأشن هلعاف نِ ًأطخ وهو ؛بیهرتلاو بيغرتلا يف عضولا
 ٍدّمحُم وبا غلابو رئابکلا نم لك تلا ىلع بذکلا دمعت نأ ىلع اوقفتاو «ةّعرشلا ماكحألا

 0 يبنلا ىلع بذكلا ٹا ےل

 هنأ یری ثيدحب ينع َتدَح نم: هلوقل ؛هنایب ًانورقم لا ع وضوملا ةياور میرحَت ىلع اوقفتاو

 .ملسم هحرحأ )نیبذاکلا دحأ وهف ٌبِذك

 [كورتملا]

 .(©كورتملاوه بذکلاب يوارلا ةمهت ببسب نوكي ام وهو :دودرملا ماسقأ نم يناثلا مسقلاو

 مہ

 ناکو ھ٢٥٥ يفوت هقلخب لاعت ہللا هبشي يذلا مسح ٹا «ناتسحسلا مارك نب دمحم ىلإ ةبسن ءارلا ديدشتب )١(

 .هللا هلتاق هبهذم ةرصنل ثیدحا عضی

 هقفلاو ریسفتلا يف امامإ ناك «نيمرحلا مامإ دلاو ءیوح ا دمحم وبأ فسوی نب هللا دبع نب فسوی نب هللا دبع (۲)

 .هقفلا يف ةركذتلاو ةرصبتلاو «ريسفتلا يف ريبك باتك هل ےھ ٦۳۸ يفوت «عرولاو دهزلاو ةيبرعلاو لوصألاو

 ۰۷ ص هحيحص ةمدقم يف ملسم هجرخأ ثيدحلاو .عمح ا ىلع اهرسکبو (ةينثتلا ىلع .ءابلا حتفب يور (۲)

 نب ةريغملا نعو بلاط نب يلع نع ۱۵-۱۶ ١: هجام نبا هحرخأو ء٣۳ :ه :هححصو ملعلا يف يذمرتلاو

 ٦: ١١5. :ريدقلا ضيف رظناو .بدنج نب ةرمس نعو ةبعش

 افلاخم نوكيو «هتهح نم الإ ثيدحلا كلذ فرعي الو .بذکلاب مهتي نم هيوري يذلا ثيدحلا وه :كورتلا )٤(
 .ةمولعملا دعاوقلل



 داحآلا ماسقآ ۸۸ رکفلا ةبخن حرش

 [يأر ىلع رکنملا]

 نمف سماعلاو ٌعِباَّرلا اذک و «ةفلاخُملا دٔیق ركنملا يف طرتشي ال ْنَم يأر ىلع ركنملا :ثلاثلاو
 7# A راما فويل E ےہ رہ ا عيب وو
 . کنم هثيدحف ةقّسف ٌرهظ وأ هتلفغ تّرثك وأ هطلغ شحف

 [للعملا]

 نئارقلاب مهّولا ىلع يأ هيلع َعلطا نإ لّصفلا لوط هب حصفأ امنإو «ُنسداَّسلا مسقلا وهو مهولا مث

 نم كلذ وحن وأ ءثيدح يف ٍثيدح لاحد) وأ عطقنم وأ لسرم لّصو نم- هيوار مهو ىلع ةلادلا

 .) ("للعملا وه اذهف قرطلا عّمَجو عبتتلا ةرثكب كلذ ةفرعم لصحتو «ةحداقلا ءايشألا

 اظفحو ءابقاث امهف یلاعت لا هقزر نم الإ هب موقي الو ءاهقدأو ِثيدحلا مولع عاونأ ضمغا نم وهو

 نم لیلقلا الإ هيف ملكتي مل اذهلو نوتملاو ٍديناسألاب ةّيوق ةكلمو اور بتارمب ةّمات ةفرعمو ءاعساو

 ياو یت يبأ نب بوقعیو «يراَحْبْلاَو «لبنح نب دمحأو «ّينيدُملا نبا ٌيلعك «ٍنأشلا اذه لهآ

 یفّریعلاک هاوغد ىلع ةجحلا ةماقإ نع لّلعملا ةرابع ُرُصقَت دقو ءینطقَرادلاو ةَعْرُر يبأو «متاح

 (ه < 5 ہرے ره

 :نالامعتسا رکنمللف ۲ ص قباسلا ريغ "رکنم" حلطصم لامعتسا يف دیدج كلسم اذه )١(

 ۸ وأ فلاح هيوار هب درفت ام :رکنلا :يناثلا .هنم ىوقأ وه نمل افلاخم فيعضلا هاور ام وهو «قباسلا :لوألا

 .كلذل هبنتف «نيمدقتملا نم ريثك هيلعو قت ناک ولو «فلاخی

 .اهنم ةمالسلا هرهاظو ةحداق ةيفح ةلع ىلع هيف علطا يذلا ثيدحلا وه :للعلا (۲)

 «للعلا ريغ فیعضلا وهف «هدنس عاطقنا وأ هیوار حرجک ةرهاظ ةلالد نم مهولا ىلع علطا نإ كلذ لباقیو (9)

 .ح ورشلاب اذه انيأر نراقو

 ؛ثیدح ا ءاملع رابك نم ه۱۸۰ دولوملا دادغب ليزن «يرصبلا فس وي وبآ «تلصلا نب ةبيش نب بوقعی (غ)

 .تعبطو ةعطق ىلع هنم رثع ,لمکی مل ادج ريبك وهو دنسملا :هل .ه۲۲ يفوت .كلام بهذم ىلع هقفت

 = هل نكي مل ؟اذه تلق نيأ نم :ثيدحلا للعب ملاعلل تلق ول ماغ ثيدحلا للع ةفرعم يف :يدهم نبا لاقو )٥(



 عباسلا مسقلا يهو 'قةفلاخملا مث

 [ج ردُملا]

 «قایسلا رییغت تہ ةعقاو تناك نإ

 :ماسقأ وهو دانسالا

 جاو قاتسإ ىلع لكلا عمجیف ف وار مهنع هيوريف «ةفلتحُم ديناسأب ثیدحلا ةعامح يوري ن :لّوألا

 ردم وه رييغتلا كلذ هيف عقاولاف «دانسإلا قايس ي

 .فالتحالا نّيي الو «ديناسألا كلت رم

 لول ٍدانسإلاب ًامات هنع وار هيوريف َرَحَآ وانساب هدنع ها هنمًفرط الإ وار دنع نتملا نوکی نآ :يناثلا

 امامت هنع وار هیوریف | ا ند تيوتا دبا فو

 .ةطساولا نو

 ىلع ًارصَتُم هنع وار امهیوریف «نیفلتخم نیدانساب نافلتخم نانتم يواّرلا دنع نوكي نأ :ثلالا

 سیل ام رخآلا نتملا نم هيف ديزي نکل ءهب ٌصصاخلا ِهِدانسإب نیئیدحلا دحأ 7 وأ «نيدانسإلا ٍدحأ

 .لوألا يف

 .كلذل يدتهي ال صخش نم مک و «ةجح =

 بابسأ ىلع دمتعي ال يبيغ رمأ هيف ثيدحلا للع ملع نأ هيف انكمتم سيلو ملعلا اذه يف بتك نم ضعب مهفف

 بيغي ام اريثكو «هتربخو هتسرامع. مكحي يصاصتحا يأ لثم هنأ مهدارم اف ءأطخلا مظعأ كلذ يف أطحأف «ةيملع

 .هسفن يف يذلا قيقدلا ٰیعمل ا نع ريبعتلا هنع

 .هلك هثيدح فعض هتافلاخ ترثك اذإف ؛هيف همهو ىلع لدت ثيدح يف هنم ىوقأ وه نمل يوارلا ةفلاخم )١(

 هب أدب يذلا وهو «دانسإلا جردم :نامسق وهو .هنم سيلو هب الصتم ثيدحلا نمض يف ركذ ام :جردملا )۲(

 هاور "خلإ مهارد ةسمخ اهيفف ءلوح ا اهیلع لاحو مهرد اتئم كل تناك اذإف" :يلع ثيدح :هلاثمو ءانه فنصلا

 ؛افوقوم هاور امصاع نأ عم .اعوفرم يلع نع روعألا ثراح او «ةرمض نب مصاع قیرط نم مزاح نب ريرح
 بصنو ۱۰۰-۰۱۰۱ :۲ :دواد يبأ ننس رظنا .امهنع اعوفرم هلعجو حالا يف نيدانسإلا دحأ ریرج جردأف

 ۳۲۸-۰۳۲۹ :۲ :ةيارلا



 داحالا ماسقآ ۱ ۹۰ رکفلا ةبنغ حرش

 نأ هعِمّس نم ضعب نظيف سفن لبق نم مالک لوقیف «ضراع هل ضعیف دانسإلا قوسي نأ :عبارلا
 .)كلذک هنع هيورّيف بانس الا كلذ تم وه مالکلا كلذ

 دانس الا ج ردم ماسقأ هذه

 اتو «هئانثأ يف هراتو «هلّوأ يف نوكي ًةراتف «هنم سيل ٌمالك نتملا يف می ْنَأ وهف ملا ج ردم اّمأو

 ا مالک نم يفوقوم جُمدب وأ قلم ىلع ةلمح ِفطعب قي ُهَنأل ؛ژتک الا وهو «هرجخآ يف

 .نتملا جردُم وه اذهسف «لصف ريغ نم ی يبنلا مالک نم عوفرمب مهدْعَب نم

 نم كلذ ىلع صيصنّتلاب وأ هیف جردأ امم ٍجَرْدُملا رذقلل ٍةَلّصفُم ةياور درو جاردالا كردو

 .©”كلذ لوقي و يبنلا نوک ةلاحتساب وأ وو تعا یا

 للو رٹکا وأ نيتّرم كد ام َرَذق هيلع ُتدزو ُهُئْضَحَلو باك جردملا يف بیطخلا َتّنَص دقو

 ایک

 [بولقملا]

 ءاثيدح هاور "راهنلا يف ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك نم" ثيدح يف دهازلا ىسوم نب تباثل عقو امك (۱)
 مولع) عضولا هبش نم حالصلا نبا هلعح اذهو ةضراع ةبسانل هسفن دنع نم ةياورلا ءانثأ يف خيشلا هلاق امنإو

 .قيلأ رجح نبا عینصو «جردملا نم رجح نبا فنصلا هلعجو .(۱۰۰ :ص ثيدحلا
 يف داهجلا ال ول هديب يسفن يذلاو .نارحأ حاصلا كولملا دبعلل" :لاق ك يبلا نع ةريره يبأ ثيدح لثم (۲)
 :ناثلا رطشلا اذه دك 3 0 نا لیحتسمو "كولم انآو تومآ نأ تببحال ؛يمآ ربو حلاو لا لیس
 :۵ :ملسمو ۹ ۳ : "يراحبلا يف ثیدح او .ةهادب جردم وهف "حلإ يذلاو"

 ."جردلا بیترتب جهنلا تے باتکو  ء'لقنلا يف جردلا لصولل لصفلا :بيطخلا باتك مسا (۳)

 .احیحص ناك نإ ثيدحلا لصاب حدقي الو طقف جاردإلا ثيح نم فيعضلا ثيدحلا نم جردملا ثيدحلاو

 :بیرغ زیسفتل ناک ام الو جاردالا دمعت زوج الو



 داحآلا ماسقأ ۹۱ ركفلا ةبخن حرش

۳ 

 مسا نال ؛ةَرُم نب بغک و بفک نب مک ءامسألا يف يأ ريحت وأ ميدقتب ةفلاخملا تناك ْنِإ و ۱ ع

 عقي دقو ."بایترالا عفار" ٌباتك هيف بيطخللو “ !بولقملا وه اذهف حالا يبآ مسا امهدحآ

 ؛هشرع يف هللا مهلظي نیذلا ةعبسلا يف ملسم دنع هذ ةريره يبأ ثيدحك ءاضیآ نتملا يف بلقلا

 دا هلع تا انعم ايف و قفل ام همی ملت ال ىَّتح اهافْحَأ ةقدصب قدصت لجرو" هیفف

 ."0"نيحيحّصلا" يف امك "نيمي قلم هامش ملعت ال یّح" وه امتإو اور

 | دیناس الا لصتم يف دیزملا]

 وه اذهف «اهداز نّمم ْنَقََأ اھڈرَی مل نمو هدانسالا ِءاننَأ يف وار ةدايزب ةفلاخُملا تناک نإ وا

 ناک یتمف الاو دایر عضوم يف عامّسلاب ُحيرصَتلا ٌعقي نأ هطوشو یاس لی يف ديزملا
 .ةدايزلا تحس رت «الثم ًانعنعم ~9 و

 [برطضملا]

 وه اذهسف «ىرحألا ىلع نیتیاورلا ىدحإل َسّجرم الو «يوارلا ْيَأ هلادباب ةفلاخملا تناكوأ

 (9ُبِرطْضُملا

2 

 اف وا ع یا ملا ف ر عين مرا هيف لدبأ یہ وه :بولقلا 0ر

 مو ةلاسلا ةياورلا قیرط جرحأ مث «ةبولقملا ةياورلا ملسم جرحأ .44 :۳ :ملسمو ۰۱۲۹ :۱ :يراخبلا (۲)
 ةلاسلا ةياورلا ءاملعلا ضعب زعي ۸ انرکذ امل هنأكو ۱۰۰-۱۰۱ :۲ :يرابلا حتف يف عسوتلا حس رک ذی

 .ملسم ىلإ بلقلا نم

 .هرظناف ءاقيلعت (۸۷ ص) لاثملاب هحاضيإو هفیرعت قبس (۳)
 ءاھنیب حجرم ال ةیواستم ةفلتخم هجوأ ىلع رثکا وأ دحاو وار لبق نم ىوري يذلا ثيدحلا وه :برطضلا (؛)
 .ثيدحلا طبض مدعب رعشی بارطضالا نأل ؛فیعض برطضلا ثيدحلاو «عمحبا نكميالو

 نع ةريره يبأ نع ثيرح هدح نع ثيرح نب دمحم نب ورمع يبأ نع ةيمأ نب ليعامسإ ثیدح :برطضلا لاثم
 = يوروءاذكه ليعامسإ نع يور ."اطخ طحیلف هيدي نيب اهبصني اصع دجی مل اذإ" :يلصملا ةرتس يف 7 هللا لوسر



 داحالا ماسقآ ۹۲ ۱ رکفلا ةبخن حرش

 .نتملا يف عقي دقو ءابلاغ ٍدانسإلا يف عقی وهو

 .ٍدانسإلا نود نتملا يف یفالتحخا ىلإ ةبسنلاب بارطضاب ثیدحلا ىلع ثّدحملا مکحی نأ لق نکل

 ° یلیقعلاو يراخبلل عقو امك «هلعاف نمًاناحتما هظفح ٌرابتخا داری نمل ًادّْمَع لادبالا عَقي دقو

 .امهریغو

 لب فحلصمل ال مع لادبإلا مقر ولف تحجاحلا ءاهتناب يهتني لب هيلع رمتسي ال نأ هطّرشو

 .للعملا وأ بولقملا نم وهف اطلغ عقو ولو ءعوضوملا ماسقأ نم وهف ءالثم بارغإلل

 |[ فرحملاو فحصملا]

 كلذ ناك ناف ٍقايَّسلا يف طحلا ةروص ءاقب عَم يفورح وأ يفرح رييْغَتب ةفلاخُملا تناك نإ ر [

 | ىلإ ةبسٹلاب ناك نإو «فُحَصملاف ٍطقتلا ىلإ ةبسّتلاب ۰< $

 مولع يف ةدازتسالا رظنا «هبارطضا بحوي ام ريثك كلذ ريغ يورو «هيبأ نع ثيرح نب ورمع يبأ نع هنع =
 ريغ هنع بارطضالا عفد نم ركذ امو ۰۷۷۲ :رجح نبا تکنو ۱۷۰-۱۷۲ :يوارلا بيردتو ۹6 :ثيدحلا

 .ملعأ هللاو :فاک

 ادنس هيف فالتخالا ةرثكل ؛نتلاو دنسلا برطضم وهف «ضئاح يهو هتأرما ىتأ نم :ةرافك ثيدح اضيأ هلاثمو

 .۳۲۶ :۱ :مانألا مالعإ انباتك يف هرظنا ءانتمو

 .نوتملا نيب حیحرتلاو عمجلا هحوآ ةعسل ءادج ليلق نتملا يف بارطضالاو

 ىلإ ثيدح لك داعأف ,هیلع اهوضرعو ثيدح ةئام هل اوبلق دادغب ةنيدم درو امل هنأ يراخبلا ناحتما مر

 .اهریغو ۲۱۸ :۲ :ةيعفاشلا تاقبطو ۰۲۰ :۲ :"دادغب خيرات" يف ليصفتلا رظنا .هل اونعذأف باوصلا

 ءافعضلا :هبتك نم ھ٣۳۲ يفوت «نيمرحلا ثدحم ںیبکلا نقتلا ظفاحلا ءىسوم نب ورمع نب دمحم وه (۲)
 .(ط)

 «هلصأ جرخي الو كباتک نم أرقا :هنع ىقلتي نمل لوقي ناك هنأ - مساق نب ةملسم ركذ امك - هناحتما ةصقو

 ثيداحأ هل بتکن نأ ىلع انقفتاف «سانلا بذكأ نم وأ سانلا ظفحأ نم نوكي نأ امإ :انلقو كلذ يف انملكتف

 يم ذحأف «كلذل نطف صقنلاو ةدايزلاب تيتأ املف «هيلع اهتأرقف «هنحتمنل هانيتأف «صقننو اهيف ديزنو «هتیاور نم

 .سانلا ظفحأ نم هنأ انملعو ءانسوفن تباط دقو هدنع نم انفرصناف .هظفح نم اهحلصأف یلقلا ذخأو باتكلا



 داحآلا ماسقأ ۳ رکفلا ةبخن حرش

 003 یلاف

 يف عقي ام ٌرثكأو ءامهذيغو نطق رادلاو "يركسعلا هيف فص دقو مهم عوتلا اذه ةفرعمو

 الو ءاقلطُم نتملا ٍةروص رييغت دمعت زوجي الو «ديناسألا يف يتلا ءامسالا يف عقي دقو «ٍنوتملا

 «ظافلألا ٍتالولْدَمِب ملاعل الإ هل يفدارملا ظفللاب يفدارملا ظفللا ٌلادبإ الو ءصقتلاب هنم ٌراصتخخالا

 .نيتلأسملا يف حيحصلا ىلع یناعملا ليحي امبو

 [ ثیدحلا راصتحا

 مِلاعلا نأ امسلاع ُهْرِصَتْحَي يذلا نوکی نا طرشب هزاوج ىلع نور لا ِثیدحلا راصتخا ام

 یخ اقبال فلتخت ال ثیحب «نم هیقیی امب هل قتل ام لا تیدحلا نم سکا

 اف ؛لواحلا بفالعب E ام 7 رشا وار روکذ ملا نوکی

 .ءانتسالا كرتک ا صلی دق

 [ ینعملاب ةياورلا]

 اح ىوقأ نمو ءًاضيأ زاوَجلا ىلع ژٹکألاو ٌريهش اهيف فالحلاف «ىنعملاب ةياورلا امأو

 یرحُأ ةفلب لادبالا راح اذإف «هب ٍفراعلل مهناسلب مجعلل ة ةعيرشلا حرش زاوج یلع غامجالا

 نمل زوجي امنإ :لیقو تاک ر ملا نود تادرفملا يف زوجت امن :لیقو .ینو تو رعلاةغلاب ون

 فیحصتلاو فحصلا قلطیو .فورحلا ءاقب عم لکشلا هيف ريغ ام :فرحاو .طقنلا هيف ريغ ام وه :فحصلا (۱ر

 ۱ .هبنتف نیرمالا لمشي ام ىلع
 تغللاو بدألا ةمئأ نم .ثدح ةمالع ةيوار ےھ ۲۹۳ دلو يركسعلا ديعس نب هللا دبع نب نسحلا وه ()

 ريثك هنكل «عوبطم روكذملا هباتكو «لاثمألاو بدألاو ةغللا يف ةنسح ةريثك فيناصت هلو ه۳۸۲ يفوت

 .فيرحتلاو فيحصتلا



 "ھ۳ . ركفلا ةبخن حرش
 هظفل ييف .ثیدحلا ظفحی ناك نّمل زوجي امنإ :ليقو .هيف بفّرصَا نم ّنكَمَتيل ؛ظفللا ُرِضْحَتْسُي

 2 ہہ ل 7 ۱ ای ھ +2۶. و 7
 جت تھ سفم یا یھ جت یر

 یھ ا

 سام سس 2

 ےہ ےس
 ع پا

 لش الو هيذَعو ِزاوحلاب لت مدقق ام يمحو

 ا یر وک + هل 7٤8+ اب ا كح : ضايع يضاقلا لاق .هيف

 '''قفوملا ہللاو ءاثیدحو ًاميدق ٍةاَورلا نم ريثكل عقوامک ,نیخب

 [ ثیدحلا بیرغ]

 فرصتلا نود «هظافلأب ِثیدحلا داريإ یلوالا ن

 ,"”بيرغلا حرش يف ةفنصملا بتكلا ىلإ جیتخا ةلقب ًالّمعتسم ظفللا ناك نأب ىَنْعَملا يِفَح ناف

 ىلع “م ةمادق نب نيدلا قفوم خیشلا هبتر دقو .بترم ریغ وهو « الس نب مساقلا ديبع يبأ باتکک

 و

 ےہ مینی یی بئ یھب تی تیر ههنا ےب OE ٌّيوَرَهلا ديبع يبأ ُباتك هنم عمحأو «یفورخلا

 ةصحرلل ةجاحلا تلازف «نیواودلا يف تنود دق ثيداحألا نأل ؛یعلاب ةياورلا عنم ىلع لوقلا رقتسا دق )١(
 مولع راصتحاو ۲۰ :۲ :ةيفلألا حرشو ۰۱۹۱ :ثيدحلا مولع يف كلذ ىلع هیبنتلا رظنا .یعلا ىلع ةياورلاب

 .اهریغو ۱۳ :ثیدحا

 نيبو هنیب طلخلا نم رذحلا يغبنيو .ةضماغلا ظافلألا نم ثيداحألا نوتم يف عقو ام وهو :ثیدحا بيرغ يأ (۲)

 .55 ص قبس دقو «هيوار هب درفت يذلا وه بیرغلا ثيدحلا ناف ؛بیرغلا ثیدح ا
 يف اسأر «بهاذملاو هقفلاب افراع ثيدحلاب املاع ناكو ,«ها١ هال دلو ءدیبع وبأ «يدادغبلا مالس نب مساقلا (۳)

 "ثيدحلا بيرغ" هباتك .(ط) نآرقلا لئاضف (ط) لاومألا :هل ,ةكمب ھ٢٢٢ يفوت «تاءارقلا يف امام ءةغللا

 "يرمع ةصالخ ناك وه" :هيف لاق ءادج مهم

 مولع يف عربو ےھ ٥٥٥ دلو «نيدلا قفوم «يقشمدلا مث يسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع 64

 (ط) ئغملا :اهرهشأ هقفلا يف ةددعتمو ةريثك تافلوم هل . ه١ يفوت «يلبنحلا هقفلا يف عجرم ا راصو «هنامز

 .(ط) هقفلا لوصأ يف رظانلا ةضورو (ط) عنقملاو
 عراب يوغل مامإ .ناسارخ ندم نم ةاره ىلإ هتبسن «يورحلا دیبع وبأ «نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ (ه)
 عمج نم لوأ وهو «ثيدحلا بيرغو نآرقلا بيرغ يأ "نيبيرغلا باتک" هبتك نم .ه١.14 يفوت «بيدأو
 .(ط) .قافآلا يف رشتنا دقو .امهنيب



 داحألا ماسقأ 46ه ركفلا ةبخ حرش

 ّيرشخمرللو كردتساو هيلع بقتف ؟ "ینیدملا یسوم وبأ ظفاحلا هب ىنّتعا دقو

 ال وانت بتکلا لهسآ هباتک و "ةياهّتلا يف 2 ريثألا نبا تفت تو من «بیترتلا 7 "قئافلا" ہیک 7 ۸ و اا۔ N . (۳) ۶ و مس ا۸ و

 ةمسا باک ۲ و ۲

 .هيف ليلق زاوعإ عم

 اور جز يافا بلا وا حیا فو لاک ىف وكل یگ اھت نا ناو

 *اهنم لکشملا ٍنايبو رابخألا
 .مهریغو ' 'ربلا دبع نباو يباطَحلاو ّيواحّطلاك كلذ يف ٍيِناصلا نم ةّمئألا رک دقو

 [ةلاهجلا]
 تار اس «نعطلا يف نما ُبَّسلا يهو «يواّرلاب ةلاهجلا بث

 [ةددعتم توعن هل نم]

 اظفحو ادانسإ هنامز خيش ناكو .هه۰۱ دلو «ئيدملا ىسوم وبأ ,ناهفصألا رمع ركب يبأ نب دمحم )١(

 دئاوفلاب يغ .فراعلا فئاطل :اهنم «نيمدقتملا ىلع اهيف برأ فيناصت هل .-هه۸۱ يفوت «عضاوتلا ديدش اناقتإو

 ۱ .ةيثيدحلا

 هللا راج" بقلف ةکع. رواحو ھ٤۷٦٦ دلو هللا راج ءيرشخمزلا يمزراوخلا دمحم نب رمع نب دومحم ()

 بيرغ يف قئافلاو «(ط) فاشكلا :هبتك نم .هه۳۸ يفوت «بيدأ يوغلو رسفمو «دلج يلزتعم «ةمالع
 .(ط) ةغالبلا ساسأو «(ط) ثيدحلا

 يوخلو ريبك ثدحم هه 44 دلو «ريثألا نباب ريهشلا «تاداعسلا وبأ نيدلا دحج «يرزجلا دمحم نب كرابملا )٣(

 قلودلا لاجر ىلع لخدی ال ىح يوادتلا فقوأ هنكل ,هعفن ءاودب ىوادتو «هدعقأ ضرع. بيصأ «يلوصأو عراب
 .(ط) ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلاو «(ط) لوصألا عماج :هل ھ٦٦٥ يفوت

 .هعجارف ء۷۲ ص "ثيدحلا فلتخم" :ناونعب قبس )٤(

 دلو «هُيوغلو ههیقفو برغلا ظفاح مامإلا «يطرقلا يرمنلا ربلا دبع نبا رمع وبأ هللا دبع نب فسوي (ه)
 ملعلا نایب عماجو ؛(ط) أطوملا حرش ديهمتلا :اهرهشأ «ةنقتم ةريثك فيناصت هل .ه4577 يفوت ه۸

 .(ط) راصمألا ءاملع بهاذمل راكذتسالاو «(ط) هلضفو



 داحآلا ماسقأ 15 ۱ رکفلا ةبخن حرش

 ههّتشیف بن وأ فرح وأ ةفص وأ «بقلوآ ءٍةينك وأ «مسا نم هتوعن رثكت دق يِواّرلا نأ :امهدحأ

 .هلاحب لهجلا لّصْحَيَف ُرَحآ هنآ طب «ضارغألا نم ضرغل هب رهتشا ام رغب رک ذف )اهنم ءيشب

 هيلإ هقّبسو «ُبيطحلا هيف داحأ "قیرفّلاو عْمجلا ماهوأل حضوُملا علا اذه يف يأ هيف اوفتصو

 “يرؤصلا مث ء''ٗاضیأ يدزألا وهو «يرصملا ديعس نبا وه ينغلا دبع

 شب نب دمحم لاقف ود ىلإ مهضمب بن يللا شب نب بلال نب دمحم هیلمآ نمو
 «ماشه ابأ مهضعبو «ٍليعس ابآ مهضعب و ءرضنلا ابآ مهضعب هانک و «بئاَسلا نب دامح مهضعب ُهاَمَس

 2 و عم أ اور 7 هلا 8 ھم ا ےہ
 .كلذ نم ائیش فرعی ال هيف رمالا ةقيقح فرعی ال نمو «دحاو وهو ةعامج هن نظی راصف

 [نادح ولا |
 ۳ ا 7 م 0 2 ۳ ۳ 7 2 ۲ 9

 ,"نادْحّولا" هيف اوفنص دقو «هنع ذخألا دْثكَي الف ؛ثيدحلا نم القم نوكي دق يواّرلا نأ :يناثلا ملا
 ےل راس وج و وس

 امھرغر ناس ني سلاو السم 0022.0
 ۔ م

۹۹۶096 

 :بقللا وأ ةينكلا وأ يوارلل مسالا ددعت بابسآ نمو «ةددعتم توعن وأ ةفلتخم ءامسأب ركذ نم ملع اذه )١(

 .نيباذكلا ضعب هب رتستي :رتستلا وأ .(خویشلا سيلدت) سيلدتلا

 قیقد ةداقن ءاهظفاحو رصم ثدحم .ه۳۳۲ دلو ,يرصلا يدزألا ديعس نب يلع نب ديعس نب غلا دبع (؟)

 .فلتخملاو فلتؤملا :هبنک نم «ه89٠:1 یٹوت

 فوت ءظفاح لا يروصلا هللا دبع نب يلع نب دمحم يدزألا ذيملت وهو «يروصلا يدزألا دعب مث يأ ()
 .س ١

 يف ایلاغ ناكو «بذکلاب مهتم «رابخألاو ریسفتلاب ملاع ءئوكلا رضنلا وبآ «ييلكلا رشب نب بئاسلا نب دمحم )٤(
 .هتفلاخم نيبو يذمرتلا هل ىور ه١ 55 يفوت ءايئبس «ضفرلا

 يفوت «يراخبلا ذيمالت ةصاخ نم «هيقف لیلح مامإ ظفاح «يروباسينلا ملسم نب جاجحلا نب ملسم (ه)
 .(ط) نادحولاو ء(ط) روهشملا هحيحص :اهنم تافلؤم هل ه١

 هرصع يف ناسارخ ثدحم ظقيلا ريبكلا ظفاح ا .يوسنلا «نابیشلا سابعلا وبأ رماع نب نايفس نب نسح ا (5)

 .نیعبرالا و نکلا دنسلا :هل وا قوت



 داحالا ماسقأ ۹۷ ركفلا ةبخن حرش

 [مهئملا]

 وأ مهضعب وأ لحر وأ خيش وأ نالف ينَربْحَأ :هلوقك '''ۂنع يواّرلا نماراصتحا يِواّرلا یَمَسْی ال وأ

 .ٍنالف نبا

 "تامَهْبُملا" هيف اوفتصو «ْیّمسم یرحآ قیرط نم هدوروب مهبملا مسا ةفرعم ىلع لدتسیو

 فرعی ال هُمْسا مهيأ نمو «هتاور ةلادع ربخلا لوبق طرش نأل مسي مل ام مهئُملا ثيدح لی الو

 ؟هتلادع فيكف «هنْيع

 ةقث نوکی دق نال ها ينّربخَأ:هنع يواّرلا لوقی أك لیلا ظفلب َمهْنَأ ول ربح لقب ال اذكو

 ُهلَسرَأ ولو «ُلَسْرُملا ٍلّبقُي مل ةتكنلا هذهلو «ةلأسملا يف ّحّصألا یلَع اذهو «هريغ دنع ًاحورجم هدنع

 «لصألا فالح ىلع رجلا ذإ ؛رهاظلاب ًاكّسمت لبني :ليقو .هنيعب لامتحالا اذهل هب ًامزاج لدعلا

 مولع ثحابم نم سیل اذهو هم يف هقفاوی نَم قح يف كلذ هأزجأ ًاملاع لئاقلا ناك نإ :ليقو

 رش یلاعت لاو ")تیدحلا

 بتکلا يأ "تامهبلا هيف اوفنص" :هلوقو .ءاسنلاو لاجرلا نم ثيدحلا يف هما رکذ لفغأ نم وهو «مهبملا وه اذهو )١(

 .يقارعلا دمحأ ظفاحلل "دانسالاو نتلا تامهبم نم دافتسلا اهنسحأو ؛مهبلا :مسالا اذه اھم ا يف لمحت ىلا

 نع انل بحاص انثدح ریرج نب ةعرز يبأ نع يذمرتلا هاور «قباسلا "ايش ءيش يدعي ال ثیدح :مهبلا لاثم
 لوبقب لخي دنسلا يف مامبالاو .دنسلا يف مهبم اذهو «مهبم "ال بحاص" :هلوقف .ثیدحا رکذف دوعسم نبا

 وه لحرلا اذه ء"؟ماع لک جحلا ءاهللا لوسر ای :لاق الحر نأ" ثیدحک «نتلا يف مامالا عقي دقو «ثيدحلا

 ۱۳۹ :۲ :دواد وبا هرسفو ءامهبم ۱۷۸ :۳ :يذمرتلاو ۱۰۲ ٤: :ملسم هحرخأ «سباح نب عرقألا

 ۹٦۳:۲. :هحام نباو ۱۱۱ ٥: :يئاسنلاو

 ام ىلع هبهذم يف هقفاوي نم قح يف أزجأ املاع كلذل لئاقلا ناك ناف :(۱۱۰) حالصلا نبا لاق (۲)

 مهحيحصت ىلع دمتعي هنأ ؛نيعوبتملا ةمئألا دحأ دلقي نم قح يف دمتعملا وه اذهو .نیققح ا ضعب هراتحا

 اعبتم نوکتل ؛راصتحالا ىلع كبهذم ةلدأ فرعاو ءكلذ ملعاف ءاضيأ ملعلا اذه يف نودهتحب مهنأل مهفيعضتو
 .ةرشابم لک يبلل



 داحآلا ماسقآ ۹۸ رکفلا ةبخن حرش

 [نيعلا لوهجم]
 ريغ هقثوي نأ الإ مهبملاك '''نیعلا لوهجم وهف هنع ةياوّرلاب دحاو وار َدّرفناو «يواّرلا يّمُس ناف

 .كلذل ًالهأتم ناك اذإ هنع درفني نم اذك و «حصألا ىلع هنع درفني نم

 ار ٹل :لاخلا لوهجم |

 (؟ووتسملا وهو ,لاحلا لوهجم وهف «قتوي ملو ادعاصف نانثا هنع ی ور نإ وأ

 و ۱ 3 ھچک ۰ 2 ےک ا یی جی ا تو
 هيف امم هوحنو روتسملا ةياور نأ قیقحتلاو روهمجلا اهدرو یلیق ریغب ةعامح هتیاور لبق دقو

 هب رج امك «هلاح ةنابتسا ىلإ ةفوقوم يه :لاقی لب ءاهلوبقي الو اھڈرب لوقلا قلطُي ال ؛لامتحالا

۷< 

 TY ع م واتا كعب موقت ع ا 1 ھا يعن ب و
 : رسفم ريغ ح رجب حرج نمیف حالصلا نبا لوق هوحنو «نيمرحلا مامإ

 دودرم هثيدح مکحو «هنع دحاو ةياورب الإ ثيدحلا ءاملع هفرعي مل نکل ہم ا فرع نم وه :نيعلا لوهجم )١(

 عفترتو «فنصملا امهركذ نيرمأ دحأب هثیدح لبقي نکل خسنلا ضعب يف تبث امك هثيدح لبقي الف «مهبملاك

 .روتسلا وأ لاح ا لوهحب ةبترم نم حبصي لب «هثيدح لبقي ال نکل «هنع نينثا ةياورب نيعلا ةلاهج

 اهيف نأ روتسملا ةياور مكح يف فنصملا راتخاو .حرجب مو قثوي مو ءادعاصف نانثآ هنع ىور نم وهو (؟)
 نع۱۱۲ :حالصلا نبا هلقنو "دیق ريغب ةعامج هتياور لبق دقو" :لاق ."هلاح ةنابتسا ىلإ ةفوقوم يه" :لامتحالا

 دحاو ريغ يف ةروهشملا ثيدحلا بتك نم ريثك يف يأرلا اذه ىلع لمعلا نوكي نأ هبشيو" :لاق .ةيعفاشلا ضعب

 ."مهب ةنطابلا ةربخلا ترذعتو مه دهعلا مداقت يذلا ةاورلا نم

 نم ةياور لبقف «نيعباتلا عابتأ رصع يف شاع یحأتم يعياست وهو «ةفينح وبأ مامالا روتسملا ةياور لبق نمو
 نيذلا مث مھنولی نيذلا مث نرق سانلا ريح :رتاوتلا ثيدحلل «ةلادعلا هرصع يف لاح ا بلاغ نأل ؛حرح هيف رهظي مل

 ةياور لبقف نابح نبا اذه يف عسوتو «قيثوتب الإ لبقي ال مهریغو «لبقي تاقبطلا هذه نم ناك نمف مهولی
 .اركنم ثيدحلا نکی م و «نيتقث نيب دانسإلا یٹ عقو اذإ لوهحا
 هب تبثي ال هنأ حالصلا نبا بهذمو «هببس ركذي ۸ يذلا حرجا وه ءاضيأ مهبلا حرحجل ا وهو رسفملا ريغ حرح لا (۲)
 حرح اب لمعي هنأ مهضعب ىأرو «نيققحملا نم ةفئاط كلذ ىلع یرجو «فقوتلا اهلثم بجوی ةبير عقوي هنكل «ح رجلا

 ؛هيفلاخم دنعو «هليدعت تبثي مل هنأل ؛حالصلا نبا دنع هنكل ,هربخب جاجتحالا مدع ىلع ناقفتم ناقيرفلاو ءرسفملا ريغ

 . لمحا ح رجلا ةدئاف لطعتت حالصلا نبا لوق ىلع هنأ نظ نم طلغ امك طلغت الو هبنتف حرح ا تباث هنوكل



 داحآلا ماسقآ ۹۹ رکفلا ةبخن حرش

 [ع دتبملا ةياورو ةعدبلا |

 دقتعي نأك ٍرَمكمب ن 0 نأ اّمِإ يهو «يواّدلا يف 2 نعطلا بابسآ نم م يالا كيش يهو :ةعديلا من

 ٍقَّسفُمب وأ )رفکلا مزلتشی ام

 بذکلا لج دقتُعُي ال ناک نإ :ليقو ءًاقلطُم لبقُي وو ريما تاتو عل :لّوألاف

 دقو هةعدتبم اهیفلاخم نأ يعدت 3 دت ةفئاط لك ن ال ؛ةعدبب رفکم لك دربال هنأ قیقحتلاو لبق هّلاقم

 نأ دمتعملاف «فئاوطلا عیمح ریفکت َمَرِلَتْسال قالطالا ىلع كلذ ا ولف 201

 نّم اذک و «ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم عرشلا نم رسم ًارتاوتُم ارم ركنأ نم هتياور درب يذلا

 الف اوفو ِهِعَرَو عم هیورت امل ُهطْبَص كلذ ىلإ ٌمّضْناو ةفّصلا هذهب نکِی مل نم اف َسکع دقتعا
 .2 'هلوبق نم عنام

 اقَلطُم درب :ليقف درو هلوبق يفًاضيأ فلّمعا دقو ءًالصأ ریفکتلا هفعدب يضتقت ال نم وهو :يناثلاو

 ال نأ يغَلیَف اذه ىلعو «هركذب ًاهيوُنَتو هرمال اجیوزت نع ةياوّرلا يف نآ هب َلّلُع ام رثكأو «دیعب وهو

 «بذكلا لح دقتعا نإ الإ «”اقلطُم لَبقُي :ليقو «ع دتبم ٌريغ هيف هكراشُي ءيش عدتبم ْنع یر

 داقتعا وأ ةمسحا ريفكت ىلع اوعمجأ دقف ةیمسح ا داقتعا وأ هقلخ نم ءيش يف ىلاعت هللا لولح داقتعا لثم )١(

 .ىلاعت هللاب اذايع هنم صقن وأ هيف ديز نآرقلا نأ

 هيفو «يناثلا مسقلا يف يف نیس امك «هتعدبل اقفاوم يورلا نوكي ال نأو «هتعدبل ةيعاد نوكي ال نأ طرشب يأ )١(

 . فالح

 نم ريثك اذه ىلعو «هبهذم دييأتل بذکلا لحتسي الأ طرشب «ةيعاد ريغ وأ هتعدب ىلإ ةيعاد ناك ءاوس يأ )۳

 اولبقف ةعدتبلا ضعب يف ةصاح ةرظن ثیدح ا ةمئأل ناك ناو طوحأ روھمح ا بهذم نکل «هقفلاو ثيدحلا لهأ

 ءامدقو ,قدصلا ةياغ يف اوناک دقف ج راوخلا لثم «صحخشلا اذهب ةصاخلا ةربخلل كلذو قاعد اوناک ولو مهتياور

 .ةاعدلا ضعبل نیخیشلا ةياور جرخي كلذبو «مهلاوحأ اوربحو ةاورلا اورصاع نیئدحا



 داحالا ماسقأ ۱۰۰ رکفلا ةبخن حرش

 فیرحت ىلع هلمخی دق هتعدب َنييرت نال ؛هتعدب ىلإ ةيعاد كي هَل نم بقي :ليقو «مدقت امك

 ٌحصالا يف د اذهو ,هّبهذم هيضتقُي ام ىلع اهتیوسَتو ِتایاورلا

 وبق ىلع رنک ال معن '''لیصفت ريغ نم ةیعادلا ريغ لوبق ىلع قافتالا ىعّداف ءَناَبج با ٌبرغأو

 2 تر راتخُملا بهذملا ىلع درو دت قاتل ام یر نأ ال ةیعادلا

2 
 ری

 جنگ مع ۔وز سا( 1 58 ےس 2 وو یو و جج ل اے
 يف لاقف « لاحلا ةفرعم هباتک يف نیئاسنلاو دواد يبا خيش يناح زوجلا بوقعی نب ميهاربإ

 رار ةليح هیف وج ؛ةَحهللا قداص نسل نع ْيَأ ٌّقَحلا نع غئاز مهنمو :اوُرلا فصو

 .ىهتنا هتعدب هب ٌوَقْي مل اذإ ءًاركنم نوكي ال ام هثيدح

 َبهذم قفاوي ٌيورملا ٌرهاظ ناك اذإ اميف ٌةدراو ةيعادلا ثيدح در اهل يتلا ةلعلا ْنأل ؛ٌةَجَّنُم هلاق امو

 .ملعأ هللاو ءةيعاد نكي مل ولو ع ِدَنْبُملا

 [ظفحلا ء وس ]

 ىلع هتباصإ بناح ٌحَحْرَي مل ْنَم هب دارملاو «نعطلا بابسآ نم رشاعلا ُببسلا وهو : ظفحلا ءوس من

 نیمسق ىلع وهو هتطح بناح

 ايا ىلع ذاشلا]

 "۳" ثیدحلا لهأ ضعب يأر ىلع ذاشلا وهف هتالاح عیمج يف يواّرلل ًامزال ناك نإ

 .ال وأ هتعدب اقفاوم يورملا رهاظ نوكي نأ نیب قيرفت نود يأ )١(

 يفوت هذ يلع نع فرحنم وهو «نيفنصملا ظافحلا نم «يناجزوجلا قاحسإ نب بوقعي نب ميهاربإ (۲)
 .نييفوكلا ىلع لماحتي هنكلو ءط "ءافعضلا"و "لیدعتلاو حرح ا" :هل هملع ةرفو ىلع لدت هبتك ه۹

 ام رظناو «ذاشلا 2 بيرغ حالطصا اذه :لوقنو oo) :حرشلا حرش ةفصب د رفنلا ذاشلاب اودارأ مهأك ۲)

 ۰.۷ ۱ و 5۹ : ص قبس



 داحالا ماسقآ ۱۰۱ ركفلا ةبخن حرش

 ءاهمدع وأ هبثك قارتحال ْوأ هرصب باهذل وأ «هرّبكل اما يواّدلا ىلع ًائراط ظفحلا موس ناك نإ وأ

 تحمل وه اذهف اسف هظفح ىلإ عَجَرف ءاهدِمَتْعي ناك نأب

 کشا نم اذک و هیف قوت زمي مل اذإو «لبق رمت اذإ طالتحالا لْبَق هب ثدَح ام نأ هيف مکخلاو

 . ۲" ”هنع نيذحآلا رابتعاب كلذ فرعی امن و هيف رمألا

 | هریغل نسحلا]

 ۳ يذلا طلتخملا اذک و «هنوذ ال هل وقف نوکیْنَأک 7 عمب ظفحلا ٌءيسلا عبو یتمو

 داسفلا اذه هيلع أرط نم "طلتخلا" :هلوق نم دارلاو لاعفألاو لاوقألا ماظتنا مدعو لقعلا داسف :طالتحالا )١(

 .اطباض احیحص ناك نأ دعب

 ۸ هطالتحا دعب هنع ذحنأ هنأ فرع ناو «هنع هثيدح لبق هطالتحا لبق طلتخملا نع ذحأ هنأ هنع فرع نمف (۲)

 .لبقي مل «هدعب وأ هطالتحا لبق هنع ذخأ له كشلا عقو نإ اذكو «لبقي

 سيلف يمع امدعب هنم عم نم :دمحأ لاق .فنصلا بحاص مامإلا يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع :طلتخملا لاثم

 .نقلتیف نقلي ناك هنإف هبتك يف سيل امو .حيحص وهف هبتك يف ناك امو «ءيشب
 نب دمحأ :ةمئألا طالتخالا لبق هنم عم نممف «نيتئاملا لبق هعامس نوكي نأ طالتخالا لبق هنم عم نمل طباضلاو

 روصنم نب ميهاربإ :كلذ دعب هنم عم نممو «نيعم نب یجیو «عيك وو ييدملا نب يلعو هيوهار نب قاحسإو لبنح

 .يربدلا ميهاربإ نب قاحسإو «يدامرلا
 يف يذلا قازرلا دبع ثيدح فعض ذإ ثيدحلل هسفن بصن نم ضعب باوصلا ةداج نع بكنت دقو اذه

 اهئادأ ةيعورشم مدع هاوعد هل ملسيل طلتحا دق قازرلا دبع نأب حيوارتلا ةالص يف (۲٦۲و )٤: ۲٦٢ هفنصم

 نکل «هظفح نم هب ثدحي ناك ام هنم عم اع. رضأ طيلختلا نأو ةحيحص هبتك نأ تفرع دقف «ةعكر نيرشع

 .اهيلع رصي يلا هتركف ليبس يف يوبنلا ثيدحلا عماوج نم ميظعلا عماجلا اذمب یحض لحرلا

 :هيف ليق نم لمشي اذهو «ليدعتلاو حرح ا يف هب ربتعي هتبترم يأ «ربتعم وار قيرط نم ثيدحلا دوروب يأ (۲)

 هيف : لثم «حرجلا بتارم نم ةيناثلاو ىلوألا نيتبترملاو ؛ليدعتلا بتارم نم هنود امف هطبض تبغي مل اذإ "قودص"
 قبس اميف رظناو «هريغل نسحلا وهو ءانسح راص هنم ىوقأ وأ هلثم رخآ قيرط نم هثيدح درو اذإف .فيعض نیل
 . 1۷ :ص يذمرتلل هفيرعت



 داحالا ماسقآ ۱۰۲ رکفلا ةبخغ حرش

 هدر دج E سمت فا یک و لا

 مهنم ٍدحاو لك نأل ؛عّباتملاو عباتملا نم عومجملا رابتعاب كلذب هفصو لب «هتاذل ال ًانسَح

 ةقفاوم ةياور نيربتعملا نم ثَءاج اذإف اوس ٌّدح ىلع ٍباوص ريغ وأ ءاباوص هتياور نوكت نأ لامتحا

 ظوفحم ثیدحلا نأ ىلع كلذ لو ؛نیروک ذملا نيلامتحالا نم سیناجلا ذحا مر مهيحأل

 ا ول تھ سفر لت زان كتاف
 هیلع كحال مسا قالطا رع مهضعب فقوت امر ااا
 .درلاو لوبقلا ثيح نم نتملاب قلعتی ام ىضقنا دقو

 |دنسلا و دانسإلا]

 .نتملا ىلإ ٌةلصوملا قیر طلا وهو :انس ال

 [نتملا]
 .مالكلا نم دانسإلا هيلإ يهتني ام ةياغ وه :نتملاو

 زیرا يي
 نم دانسالا كلذب لوقنملا نآ امكح وأ احیرصت امإ ةظفل يضتقيو كك حبلا ىلإ يه نأ ام 7

 .هريرقت نم وأ هلّعف نِم ْوَأ 55 هلوق

 ۰2 6 و فحم :يباحصلا لوقي نأ ًاحيرصت لوقلا نم عوفرّملا لاثم

 لاق هنأ يي ہللا لوسر نع وأ ءاذك 5 وللا لوسر لاق :هریغ وأ وه لوقي وأ ءاذكب 5 ہللا لوسر

 .كلذ وحنو اذک

 وه لوقي وأ ءاذك لَعف دك هللا لوس تار :یاحصلا لوقی نأ احیرصت لعفلا نم عوفرملا لاثمو



 داحآلا ماسقآ ۱۰۲۳ رکفلا ةبخن حرش

 وه لوقي وأ ءاذك 5 ئبنلا ٍةرضحب تلعف :ئباحصلا لوقي نأ ًاحیرصت ريرقتلا نم ع وفرملا لاثمو

 .كلذل هراکنا رک ذی الو اذک ىلا ةرضحب نالف ام :ههیغ وآ

 تک یا رک ھا یھ کس فا ین یار

 نع رابخالاک «بیرغ حرش وأ ٍةغل نایب قلعت هل الو "هيف ٍداهتْجالل لاجم الام -''!ِتاّیلیئارساا

 قمایقلا موي لاوحأو “نتفلاو محالملاك ةيتآلا وأ «ءايبنألا رابخأو «قلخلا يدب نم ةيضاملا رومألا

 .صوصخُم ٌباقع وأ صوصحم ٌباوث ِهِلْعِفب لصخَب مع رابخالا اذک و

 يْضَنَقَي هيف داهتحالل لاحم ال امو هل اربخُم يضّتقي كلذب ُهَراَبْحِإ نأل ؛ع وفرملا مکخ هل ناك امنإو
 ر

 ر

 اذهلف ءةميدقلا بتکلا نع ريخي نم وضعب وأ لیلا الإ ةباحصلل احصلل َفَقَوُم الو «هب لئاقلل "افقوم

 0 0 7 23 یا
 يناثلا مسقلا نع زارتحالا عقو

 وأ هنم ُهَعِمس اّمم ناک ٌءاوس ٌعوفرم وهف تو هللا لوسر لاق :َلاق ول ام ٌوكُح ُهلف .كلذک ناک اذإف مو ور ار ی ي ۶, فالص ال ےہ بوس و رصاو لا و رک 7

 نع هدنع كلذ نأ ىلع لري هیفداهتخالل لاحمال ام لعق نأ ًامکُح ٍلْعفلا نم عوفرّملا لاثمو

 ل ا ل

 .رابخألاو ةفاقثلا نم نارصنلاو يدوهيلا نوللا يه :تایلیئارسالا )١(

 لاجم ال يذلاو .ضرتعم امهنيب امو "يباحصلا لوقي ام" :هلوقل لوعفم "هيف داهتجالل لاحب ال ام" :هلوق (۲)

 .هيف داهتحالل لاحب ال هركذ ام لكف "...ةيضاملا رومألا نع رابخالاک " :هلوقب فنصلا هرسف هيف داهتحال

 .اضيأ نامزلا رحآ يف مهنيد ربتختو «سانلاب لزنت يلا دئادشلا :نتفلاو .نامزلا رخآ يف ةلئاملا بورح ا :محالملا )٣(

 29 يبلا وهو املعم يأ افقومو هللا نع يأ اربخم يضتقي ةروک ذلا رومألا نع يوارلا رابخإ نأل يأ (

 .ع وفرلا مکح فوقولا اذهل نوکیف

 دع يبلا نع ذحألا الإ قبي ملف «تايليئارسإلا نع ذحأ نوکی الأ انطرش يأ (ه)

 .مالكلا قايس نم حضاو وهو ."يباحصلا لعفي نأ" :یرحألا خسنلا يفو «يباحصلا يأ "لعفي نأ" :هلوق )٦(



 داحآلا ماسقأ ۱. رکفلا ةبخن حرش

 3 نیعوکز نم رثکآ

 ذك لَو يبنلا نامز يف نولَعفي اواک مهنآ یباحصلا ريخي 1 ًامكُح ريرقتلا نم عوفرّملا لاثمو

 ا و و وا وا

 هيلع َنوُرمتسيو ءيش لعف ةباحصلا نم عقي الف ءيحولا لوزن نامز نامزلا كلذ نألو «مهنيد رومأ

 .لعفلا عونمم ريغ وهو ال

 ناک ولو "زی نآرقلاو هنولعفی اوناك مُهْنأب ءلْزَعلا زاوج ىلع امد دیعس وبأو رباج لدتسا دقو

 .نآرقلا هنع یهنل هنع یھی امم

 لوقك قنص هيلإ ةبسُنل لاب ةحيرصلا َْيّصلا عضوم يف ةيانكلا ٍةغيصب درو ام ' ام ا هند لاو

 دقو ")اور وأ هب لی وأ 7 ۲۱ هیمنی وأ هیوژپ وأ «ثیدحلا فری يباحصلا نع َيعباَتلا

 ةريره يبأ نع نیریس نبا لوقک 5 بتلا هب َنوُدْيرُيو ""لئاقلا فذَح عم لوقلا ىلع نوری

 .ةرصبلا لهأب صاح خالطصا هنأ بيطخلا مالك يفو «ثيدحلا ۳ ... ًامؤق نولتاقت" :لاق :لاق

 لك يف تاعوكر عبرأ اليصفت هذ يلع ةالص رکذف ء١٤٢۱ :۱ :دمحأ هحرحأو ۳ :۳ :ملسم هيلإ راشآ )١(

 .۲۰۷ :۲ :دئاوزلا عمجم «تاقث هلاحرو «"لعف كلذك 5 هللا لوسر نأ مهثدح مث " لإ ةعكر
 ."225 يبلا دهع يف اذك نولوقي اوناك" يباحصلا لوق اذكو (۲»

 فذ ديعس يأو رباج نع امهالك 2١53 :6 :ملسمو ۳۳ :۷ :يراخبلا لزنی نآرقلاو لزعن انك" :هظفلو (۲)

 يأ "هب غلبي"و «هنع هلقني يأ "هیمنی" ءهيلإ هب لوصولاو دلك يبلا ىلإ ثيدحلا ةبسن اهلك ظافلألا هذهي دارملا )٤(
 .اذكهو 5 يبلا ىلإ

 دنعو . ١١١ :6 :دواد يبأ دنع اذكه "...نيعألا راغص اموق نولتاقت" :ةياور هذ ةريره يبأ ثيدح اهتلثمأ نمو

 ۰4۹۸ :6 :يذمرتلاو «47 ٤: :حيرصلا عفرلاب يراخبلا هاورو "...هب غلبي" :۱۸6 :۸ :ملسم

 .6 يبلا يأ لئاقلا رکذی الو ءلاق :لاق :يباحصلا رکذ دنع يوارلا لوقي نأ وهو (ه)

 .هل یرحآ ةياور هده و «هجیرخت قبس ()



 داحالا ماسقآ ۱۰۰ رکفلا ةبخن حرش

 هيف بلا دبع نبا لقنو ؛ٌعوفرم كلذ نأ رثكألاف ءاذك سا نم :ٌيِباحّصلا لوق ٍةلَمَتحملا طلا نمو

 لقن يفو «نْيَرمْعلا ٍةَتُسك ءاھبجاص ىلإ اهفضُي مل ام كلذكف ٌيِباحَّصلا ريغ اهّلاق اذإو :َلاق «قافتالا

 ۳ یی رب جے ؛ يعفاشلا نّعف ءٌرظن قافلا

 دَدرتت هّنُسلا نب اوجتحاو یماظلا له نم ' مزح نباو «ةيفنحلا نم زار ركب وبأو ّفاشلا نم

 .هريغ نيبو تك يبنلا نيب

 نبا ES i هی 5 يبنلا ريغ ةدارإ لامتخا ا

 دیرت تک نإ: هل لاق نیح جاّخَحْلا عم هَِّصق يف هيأ نع َرَمُع نب هللا دبع نب ملاس نع «پاهش
 مم

 عا ست و یر :باهش با لاق ةالصلاب رْجَهَف ةتسلا
 ۳ 7 ۳ 7 7 نی رقاد و 5 ۳ 7 < ےک و رنو 7

 ۱ - نیعباتلا نم ظافحلا دحأو «ةنيدملا لهأ نم (*)ةعبسلا ءاهقفلا دحأ وهو - ملاس لقنف ء۹ ؟هتنس ال

 35 یبنلا ةَنُس الإ كلذب نوديرُ ال نسل اوقلطأ اذإ مه ةباحصلا نع

 هنامز يق رظنلاب نیروهشلا نیملکتلا دحأ «يعفاشلا هیقفلا ءركب وبآ يفريصلا هللا دبع نب دمحم )١(

 .ع ورفلاو لوصألا يف هريغو يعفاشلا ةلاسر حرش هل .ه۳۳ . يفوت

 هةمعن و ةسائر تیب ی ًاشنو ATA» ةبطرقب دلو «ظفاحلا ثدحا مزح نباب ريهشلا ديعس دمحأ نب يلع )۲(

 فرطتو رهاظلل بصعت و «ایرهاظ لوح مث ءایعفاش لوح مث «كلام بهذمو أطوملا ىقلت مث هابص يف ابيدأ ناك

 مهولا يف عقي ناك هتظفاحب هدادتعا ةدشل هنأ امك «هنع سانلا رفن ام «هقفلا يف ةبرغتسم جئاتن ىلإ لصو يح هيف

 ماكحألا لوصأ يف ماکحالاو «(ط) یلح ا :اهنم «هيف هفيلآتب يرهاظلا بهذلا دلع . ھ٤٥٥ يفوت ؛عينشلا

 .اهريغو ء(ط) لحنلاو ءاوهألاو للملا ف لصفلا :هلو «(ط)
(YT)هج رخخأ ا سیا تم رجه" یعمو ,جحلا يف فوقولل ةفرع ىلإ حاورلا يف ثيدحلا  

 ۰۱۶۲ :۲ :(قفرعب نيتالصلا نيب عمجلا) يراخبلا

(O)ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو «ريبزلا نب ةورعو ركب يبأ نب دمحم نب مساقلاو دیز نب ةحراخ مهو  

 .راسي نب ناميلسو «نمحرلا دبع نب ةملس وبأو «بيسملا نب ديعسو



 داحالا ماسقآ ۱۰۹ رکفلا ةبخن حرش

 مزجلا اوك رت مهنآ هُباوجف ؟ وللا ۷ لاق :هيف نولوقی ال مِل ًاعوفرم ناک نإ :مهضعب لوق امأو
 ىلع رکبلا ج ورت اذإ ةّنّسلا نم سنأ نع“ !ةبالق يبأ لوق اذه نمو اطایتحاو ًاعّروت كلذب

 ''!یحصلا يف هاحرحآ . "اعبس اهدنع ماقأ بيثلا

 نم" :هلو اکا مل ثلق ول ْيَأ كلي یبنلا ىلإ عفر اسنا نا : تلقل تعش ول :ةبالق وبأ لاق

 لر ةياحصلا اهرک ذ يتلا ةغيصلاب هدا ریز نکل «هانعم اذه لا

 4۳ لب يذلا يف فالعلاک هيف فالحلاف ءاذک ْنع انیه وأ ءاذكب انرمأ :ةياحصلا لوق كلذ نمو

 ہک لوسرلا وهو نیا و رمألا هل َْم ىلإ هرهاظب ُفرّصني كلذ قلطُم نأ

 ضعب وأ عامحإلا وأ نآرقلا رمأك ُهُريغ ارملا نوكًي ْنَأ ٍلامتحاب اوكّسَمَت ةفئاط كلذ يف فلاحو

 شوحرم هیلا ةبسنلاب هتکل لمتحم هادع امو لول وه ا ار ؟طابثتسالا وأ ءافلخلا

 هرمآ ن هنع مهقی ال ترم : :لاق اذ ي سيئر ةعاط يف ناك نّمفًاضيأو 7

 ےس

 کم وه رن دھمال درک :لاق نَم لوق اًمأو £o و۶ 7

 ٌفراع لدع ٌيباحّصلا نأل ؛فیعض ٌلامتحا وهو هاذکب 5 هللا لوسر انرمآ :لاقف حرص ول اميف

 .قيقحتلا دعب الا كلذ ٌقِلَطُي الف «ِناسّللاب

 “دقت امك ًاضيأ عفرلا مكح هلف ءاذك لعفن انک : كلو

 لاسرالا ريثك ءلضاف ةقث «يرصبلا ءيمرحلا ديز نب هللا دبع : -ماللا فيفختو فاقلا رسکب - ةبالق وبأ )١(

 .ةتسلا يف هثيدح .ه١٠١ ٤ يفوت ءءاضقلا بصنم يلوت نم بره

 .۱۷۳ ٤: :ملسمو ۰۳۶ :۷ :ركبلا ىلع بيثلا جوزت اذإ «حاكنلا يف يراخبلا (۲)

 ."اذك ةنسلا نم" :هلوق يأ )٣(

 نر E راگ يبلا نامز يف اذك نولعفي اوناك" :هلوق يف ٠١7 ص يف يأ )٤(

 = :نيترابع ةغيصلا هذه نأ :لصاحلاو ."لوقن انك" وأ "لعفن



 داحآلا ماسقآ ۱۷ رکفلا ةبخن حرش

 رامع ِلوقک «ةيصعم وأ هلوسرل وأ هلل ةعاط هنأب لاعفألا نم لعف ىلع ٌييباحصلا مکخی نأ كلذ نمو

 هالا نأل ؛اضیآ عفرلا همکخ اذهف نع مساقلا ]عرف كاني يذلا ےل ماص نم "

 لي هنع هاقلت امم كلذ نأ

 [فوقوملا]
 ناب حیرصتلا يضتقي ظفللا نوک يف مدقتام لثم يأ تالذک "”ةرياحّصلا ىلإ ٍدانسإلا ةياغ يهتنيوآ

 هفظعم لب «مدق ام ٌعيمج هيف ءيجَي الو «هريرقت نم وأ .هلعف نم وأ «ٌييباحّصلا لوق نم وه لوقنملا

 .ةهج "لک نرم ةاواسملا هیف ط رتشت ال ُهيبْشّتلاو

 | يباحصلا |

 ٌیباحّصلا فیرعت ىلإ هنم ثدرطتسا ,تیدحلا مولع عاونآ عيمجل ًالماش رّصتخملا اذه ناك اَّمَلو

 .حصألا يف هدر تل ولو «مالسالا ىلع تامو هب ًانمؤم ل يبنلا َيِقَل نَم وهو :تلقف وه نم

 ملاک مل ناو ءِرَخآلا ىلإ امهدحأ لوصوو «ةاشامُملاو ِةَسلاحُملا نم ٌدعأ وه ام الا دارملاو

 .هريغب مهم كلذ ناکةاوس هل امهيلحأ ةيؤر هيف لذي

 5 ''!موتکم ما نبا جري هنأل لک يبنلا یار نَم ٌييباحصلا تعا یت اا

 .عفرلا اهمكح نأ مدقت دقو ك يبلا دهع ىلإ فاضت نأ = ١-

 نبا دنعو نیثدح ا نم ريثك دنع عفرلا اهمکح هذهو .انه دوصقلا يهو بك يبلا دهع ىلإ فاضت ال نأ -۲
 .لوألا ىلع رثكألاو .ةفوقوم يه حالصلا

 )١( :دواد وبأو هححصو ۷ :۳ :يذمرتلا هلصوو ۲۰-۰۲۷ :۳ :موصلا يف اقلعم يراخبلا هاور ۱: ۳۰۰

 :هجام نباو ء١٦۱۲ :4 :يئاسنلاو .هوحنب ٩۲۷ :۱ مقر ۰.۱۰۵

 .يباحصلا ىلإ بسن ام وهو .فوقولا یمسیو (۲)
 رفس دنع ةالصلاب سانلا موی ناک و ءاميدق ملسأ ةدئاز نب سيق نب ورمع :ليقو ءةدئاز نب سيق نب هللا دبع )٣(

 .ام تامف ةنيدملا ىلإ عجر :ليقو ءاديهش اب لتقو ةيسداقلا دهش كي يببلا



 داحالا ماسقآ ۱۸ رکفلا ةبخن حرش

 تموم" :يلوقو .سنجلاک فیرعتل اذه يف "قلا" و ترک سک اھ سور

xe 1لطف« :يلقو فک هنوك لاح يف کل ,ژوکذ ما يحي  
 ملو ثعيبس هب نيم هم حب له نکل .ءايبنألا نم هريغب ْنكل انِمْؤُم هل نم جرحي

 هیقل نأ دعب ترا نم جرحي توا مالسالا ىلع تامو" :یلّوقو ات یہی

 دل وبا هدر تللحبت ولو" :يلزقو .لطخ نباو شح نب هلا مک دَر ىلع تامو ءًانمؤم

 25 هتايح يف مالسإلا ىلإ عجر ٌءاوس هل قاب ٍةَبْحّصلا مسا اِف «مالسإلا ىلع هتوم َنيبو هب انموُم هل

 .ال ما ایثاث هیقل ءاوس «هدعب مأ

 نب ٍثعشألا ةصق لوألا E هقلأسملا يف بفالجخلا ىلإ ٌةراشإ "ٌمصألا يف" :يلؤقو

 هج راو نم لبقف مالسإلا ىلإ داعف اریسأ قیدصلا ركب يبآ ىلإ هب 2 هدترا نمم ناک لا ؛سیق

 .' 'اھریغو ديناسملا يف هنيداحأ جیرخت ْنع الو «ةباحصلا يف ہرکذ نع دحأ فلختی ملو دتا

 :تاهيبنت

 رضْحَي مل وأ هّمزالي مل ْنَم ىلع هتيار تحت لتقوآ ُهَعم لئاقو 5 همرال ْنَم ةبتر ٍناحجرب اف ال
 ناو )ةیلوفطلا لاح ىف وأ دعب ىلع هآر وأ ًالیلق هاشام وأ 00 ل ۲ ے7 7

 .يباحصلا فيرعت هيلع قبطنی ال هنأل ؛ایباحص سيل اذه (۱)

 دعب ةيناث 5 يبلا ىأرو مالسالا ىلإ داع اذ الإ هتبحص طقست ةيكلاملاو ةيفنحلا دنعو «ةيعفاشلا دنع اذه (۲)

 اهيلع اهبحاص رمتسا اذإ هطبحت وأ اطوصح درجع لمعلا طبحت له ةدرلا يف فالخلا ىلع عرف ةلأسملاو .همالسإ

 :ثعشألا يف لاقي دقو « - ىلاعت هللاب اذايع - اهوصح درحع لمعلا طبحت اف ىلع ةيكلاملاو ةيفنحلا ؟تولا ىلإ

 .احالطصا ايباحص ربتعي مل ولو دنسلا لصتم هنوكل هثیدح جيرخت نإ

 .ازیم نوكي نأ طرشب (۲)



 داحالا ماسقآ ۱۰۹ رکفلا ةبخن حرش

 قیاورلا ثيح نم ٌلّسرم هثیدحف هنم ٌعامس مهنم هل سيل ْنَمو .عيمجلل ًالصاح ةبحصلا فرش ناك

 .ةيؤّرلا يفرش نم ةولان امل ؛ةباحصلا يف نودودعم كلذ عم مهو

 وأ تباحصلا ضعب راجا وأ ءةرهشلا وأ ةضافتسالا وأ ناول ًاَیباحص هنوک فرعي :امهینا

 ٠ تحت لخدت َكلذ ٌةاوعد تناك اذإ ءيباحص هنأب هسفن ْنع هرابخإب وأ َنيعِباَتلا ِتاقث ضعب

 انأ :َلاق نَم یوغد ُديظن كلذ ُهاوعد 00 نم ةعامج الا اذه کشا دقو .'''ناکمالا

 .لمأت ىلإ جاتخیو ,لدع

 | يعباتلا |

 رك امو قلب المو .كلذک ٌىباحّصلا يقل نم وهو « )یعبالا ىلإ دانس الا | ةياغ يه زا

 دیبا يف طّرتشا نمل ًافالح ءٌراتخُملا وه اذهو 5 يبنلاب صاح كلذف «هب نامیالا ذیق ال هعم

 .زييمتلا وأ ع امسلا ةحص وأ «ةمزالملا لوط

 ]المحضرمون[ 

 نوم رضحملا مهو نوح 00 يج ةقبط نیعباتلاو ةباحصلا ویر

 ىعّداو ءةباحصلا يف بلا دبع ربا مهّدعف وُ بتلا اوري ملو مالسالاو ةّیلِعاَحلا اوک ردآ نيذلا

 ام هاب هياتك ةبطح يف حصفأ هل تظن هيفو ةباحص مه :لوقي ڑبلا ِدبع نبا نأ هريو ضایع
 رابك يف نودودعم مهنأ حيحصلاو «لوألا نْرَقلا لهأل ًابعوتسم ًاعیاج ہُباتک نوكيل مُهَدَروُأ

 يف كلذ تبث امك «ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا دعب نم ماع ةئام يهو «ةباحصلا دوحول ةنكمملا ةدملا يأ )١(

 .ثيداحألا

 .يعباتلا ىلإ بسن ام وهو «عوطقملا ثیدح ا ىمسيو (۲)
 .يباحصلل هئاقل دنع املسم هنوك طرتشي ال نکل «يباحصلا يف تقبس ىلا طورشلا يعباتلا يف طرتشي يأ )۳۱

 5 يبلل هئاقل دنع املسم نوکی نأ طرتشیف يباحصلا امآ «كلذ دعب همالسإ يفكي لب



 داحالا ماسقآ ۱۱۰ رکفلا ةبخغ حرش

 تبث نا نكل ءال مأ يشاحنلاك و یبنلا نمز یف ًاملسُم ناک مهنم دحاولا ن

 هب ًانِمْؤُم ناك ْنَم دعي نآ يفبتيف ؛مهآرف ضْرألا يف ْنَم عيمج نع هل فش ِءارْسإلا ةليل 5 تینا نأ

 . 5 هتايح يف ةيؤرلا لوصحل ؛ةباحصلا يف ِهقالُي هل ناو َكاذ ْذِإ هتايح يف

 [عوطقملاو فوقوملاو ع وفرملا صيخلت]

 ع وُفْرَملا وهو - ٍدانسإلا ةياغ هيلإ يهتني ام وهو - ةثالثلا ماسقألا نم ُهُرَكِذ مدقت اعم لوألا مسقلاف

 .نییاحصلا ىلإ ىهتنا ام وهو فوقوَملا :يناثلاو .ال مأ لصتم ٍدانسإب ءاهتنالا كلذ ناك ٌءاوس

 هام 1 0 تک ه ~ )۲) 8 5 م 5۴ ٠
 مهدعب نمف نيعباتلا ع ابتآ نم يعباتلا لود نمو . يعباتلا ىلإ ىهتنا ام وهو ,عوطقملا :ثلاثلاو

 تعش ناو ءًاعوطقُم كلذ عيمج ةيمست يف ّيعباتلا ىلإ يهني ام لثم ۳ ْيَأ هيف

 [عطقنملا و عوطقملا نيب قرفلا]

 ؛مدقت امک ٍدانسالا ثحابم نم لان عطقتُملاو عوطقملا نيب ؛ حالطصالا يف ةق ةقرفتلا تلصحف

 ًازوجت ؛سکعلابو ءاذه عضوم يف اذه مهّضعب َقلطأ دقو «یرت امك ملا ثجابم نم ع وطقملاو

 رثألا :عوطقملاو فوقوملا يأ نيريحخألل لاقيو .حالطصالا نع

 دع ىلع لاكشإلا ىقبي نكل :نيدلا رون لاق .قيلأ يهو "4 هبناح نم" یرحآ خسن يفو ءلصألا يق اذك (»ر

 .هوأر الو مهمالسإ لاح 5 يبلا اوقلي مل مال ؛امئاق ةباحص نيمرضخملا

 5 يبلا ىلإ بسن يأ فيضأ ام :عوفرملا :يه فنصملا ركذ اميف ةثالث هلئاق ثيح نم ثيدحلا ماسقأ (؟)

 .هدعب نم وأ «يعباتلا ىلإ فيضأ ام :عوطقملا .يباحصلا ىلإ فيضأ ام :فوقولا

 [يسدقلا ثيدحلا]

 فنصملا راشأو «لجو زع هبر ىلإ هدنسآو 3 هللا لوسر ىلإ فيضأ ام وهو :يسدقلا ثیدح ا وه عبار يقب
 طورشلا نم هريغ اذكو دنسلا لاصتا ماسقألا هذه  طرتشی ال هنأ ىلإ "ال مأ لصتم دانساب ناك ءاوس" :هلوقب

 .انتمو ادنس هلاح بسحب ادر وأ الوبق هيلع مكحي مث ءطقف لئاقلا ىلإ هتبسن طرتشي لب



 داحآلا ماسقأ یم ركفلا ةبغ حرش

 [دنسلا
 ٌلاصّنألا ءرهاظ نسب یباحص ٌغ وفرم وه ءلنسم ثیدح اذه :ثیدحلا لهأ لوق يف ُدَنْسُملاَو

 .سنجلاک " وفرم" :يلّوقف

 وأ لضعم ناف ہم ٌلَسرم ناف ؛یعباتلا اى دام جرح ِلصفلاک "يباحص :يلْؤقَو

 امو لامتحالا هيف ام لحدیو «غاطقنالا ُهٰوهاظ ام هب جرحي ''''لاصتالا ُهٰوهاظ'' لو اس

 تھ ےھت o «یلوّألا باب نم لاصتالا ةقيقح هیف دحوب

 َنيذّلا ِةّمئألا قابطال ؛ًادئسم هنوک نع تیدحلا جرحي ال هَل تقی مل يذلا رصاعملاو سدملا

 .كلذ ىلع 2'”ديناسملا اوحّرح

 اذكو ثنم هامس رهظي خيش نع ثّدحملا اور ام :دَنْسُمْلا :مكاحلا لوقل ٌقفاوم ٗفیرعّتلا اذهو

 لا لوسر ىلإ يباحص ىلإ التم هخيش نع هخيش
 «ًادّئسم هدنع ىّمسي لصتم ٍدنسب ًءاج اذإ فوقوملا اذه ىلعف .لصتملا دنسملا :لاقف ٌبيطَحلا اّمأو

 ضرعتی ملو ي وفرملا دّسملا :لاق ثيح بلا دبع نا دَعبأو لقب رکل «يتأي دق كلذ نإ :لاق رکل

 ."”هب لئاق الو «ًاعوفرم نتملا ناك اذإ عطقنُملاو لضعملاو لّسرملا ىلع قدي هنإف ؛دانسالل

 ۳۶۹-۳۵۰ :"دقنلا جهنم" يف انقيقحت رظنا ءاعوفرم هدنس لصتا ام هنأ دنسملا يف قيقحتلا (۱)

 .خسانلا نم ملق وهس هلعلو ,"ديناسألا" انلصأ يف )١(
 دنعو «يئاسنلاك نيمدقتملا ضعب دنع ةلق ىلع المعتسم هاندجو «نيثدحنلا ضعبل صاح حالطصا اذه (×)

 المعتسم وأ ةمئالا ضعبل احلطصم نوکی ام هلاثمأ و اذهل هبنتف «قحلا دبع ظفاحلاو بلا دبع نباک ةبراغلا نیئدحا

 .ةلق یلع



 داحالا ماسقآ ۱ رکفلا ةبخن حرش

 [يلاعلا]
 س و همت ےہ ڈے
 08099887 نأ اماف دنسلا لاجر ددع يأ هددع لق ناف

 اع ةفص يذ تیدخلا ةّمئ هم نم مامإ ىلإ يهتب تني وأ «ريثك دعب هنیعب ثیدحلا كلذ هب دری رخ

 ِكلامو ةبعشک «حيجح رل ةَيِضَتقُملا ِتافّصلا نم كلذ ريغو فینصتلاو طبضلاو هقفلاو ظفحلاک

 .مهوحنو ملسمو ّيِراَحْبلاو ّيعفاشلاو ' 'ّيروثلاو

 [قلطملا ولعلا]

 ناك ًاحيحص ٌةدنس نوكي نأ َقْفَتا ناف «"قلطملا ٌولعلا و لا ىلإ ىهي ام وهو- :َلّوألاف

 .مدعلاک وهف ءاعوضوم کی مل ام ٌةدوجوم هيف ّرلعلا ةروصف الو ءىوُضُقلا ةياغلا

 | يبسنلا ولعلا]

 ىلإ مامالا كلذ نم ددعلا ناك ولو «مامإلا كلذ نإ هیف ۳

 اولمهأ تحب «مهنم ریثک ىلع كلذ بلغ یّتح یف نیر ةبغر ثَمظَع دقو ءًريثك هاھتُم
 .هنم مه وه امب لاغتشالا

 الإ دانسإلا لاجر نم وار نم ام هلأ ٤إطخلا ةلقو ةحصلا ىلإ برق هنوكل ؛هيفًابوغرم ٌرلعلا ناك امّا
 .تلق تلق املک و نیوجتلا ناظم تّرثک «دنسلا لاطو «طئاس ولا تّرْثك املکف «هيلع ٌرئاج ًاطخلاو

 دهزلاو ثیدح او هقفلا یف مامإ وهو ھ۹۷ دلو .يفوكلا ؛يروثلا قورسم نب دیعس نب نایفس وه )١(

 .ةتسلا هل یور .سه۱5۱ يفوت ؛عرولاو
 ولعلاو .لاصتالا عم هيف طئاسولا ددع لق يذلاوه :يلاعلا دانسالاو .ةلصتلا دیناسالا نم عونل ةفص :ولعلا (۲)

 .فنصلا مالک يف هثحبو هفیرعت يتأيسو :يبسنل ولعلاو . 4 يبلا ىلإ طئاسولا ةلق وهو :قلطلا ولعلا :نامسق



 داحآلا ماسقآ ۱ ۱۱۳ رکفلا ةبخن حرش

 هيف لاصتالا وأ هقفا وأ ظفحأ وأ نم َقثوأ هلاجر نوکت نأك ٌولعلا يف تسيل ةّيِزَم لورتلا يف ناك ناف

 يضتقت ثحبلا ةرك ناب مار اقلطم لورا حجر نم اأو: نان لورتلا نأ ددرت الف نهطآ

 )فیعضتلا و حیحصتلاب قلعتی امع ئبنح رمأب ٌحيجرت كلذف حالا می ةقشملا

 [ةقفاوملا]

 قيرطلا يأ ءهقيرط ريغ نم نيفّتصملا دحأ خيش ىلإ لوصْولا يهو :ةققاوملا یبسل ٌولعلا ی هيفو
 .نّيعملا ِفّتصُملا كلذ ىلإ لصت يتلا

 ةبيتق نيبو انتيب ناك هقیرط نم ُهاَنْيَوَر ولف ءاثیدح كلام نع « ٤ يتق نع ٔيراَخْبلا ىور : :هلاثم

 انتيب ناكل ًالثم «ةبيتق نع «”جاَّرَسلا سابعلا يبأ قيرط نم ِهِنْيَعِب ثيدحلا كلذ انْيَوَر ولو «ةينامث

 .هيلإ دانسإلا لع عم هبیعب هخيش يف ّيراَحُبلا عم ةقفاوملا انل َلّصَح دقف «ةعبس هيف ةبيتق نيبو

 [لدبلا]

 هنيعب دانسالا كلذ انل می نأك .كلذک جيش خيش ىلإ لوصولا وهو : لدبلا ٌءيبسنلا ّولعلا يأ هيفو

 ةقفاوملا نوربتخی ام رتکأو تبتق نم هيف الدب ئبنعقلا ن وكيف «كللام نع يا ىلإ ىرحأ يتيرط نم

 .هنودب ٌعقاو ٍلدبلاو ةق ةقفاوملا مساف الاو لا انَراق اذإ َلَّدبلاو

 [ةا واسملا]

 ىلوأ ناك مدقآ عجرم ىلإ عوجرلا نکمآ املك هنأ ىلع جرد يملعلا فرعلا نإ :لوقنو «هل ةميق الف يأ )١(
 .فرعلا اذه يف لصألا مه نوثدح ناف «ىوقأو

 .ةتسلا هل ىور .فها٠ 4٠ يفوت «تبث ةقث ديعس نب ةبيتق )١(

 هنع ىور .ه۳۱۳ يفوت ھ٢١۲ دلو ظفاح ةقث ,ناسارخ خيش «جارسلا ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم (۲)

 .۱۲۰ ص رظنا «يراخبلا ةبلط دادع يق وهو ءامهريغو نيحيحصلا ريغ يف ملسمو يراخبلا



 نت 7 ركفلا ةبغ حرش
 ٍدانسإ عم ٍدانسإلا يأ هرخآ ىلإ يواّرلا نم ٍدانسإلا ددع ءاوتسا يهو والا عربسنلا ٌولعلا يأ هيفو

 انل عقیف ًاسفن رشع دحأ هيف 5 ٌيبنلا نيبو هنیب عقي ًائيدَح ًالثم «ٌئيئاسنلا يوري ناک نیفّتصملا دحأ

 يواسف ءاسفن رشع دحأ 25 بتلا نيبو اننيب عي و مبتلا ىلإ رحآ ٍدانسإب «یعب ثيدحلا كلذ

 .صاخلا ٍدانسالا كلذ ةظحالم نع رظنلا عطق عم «ددعلا ثيح نم یئاسنلا

 [ةحفاصملا |

 هحولا ىلع فّتصملا كلذ ذیملت عم ٍءاوتسالا يهو ا یبسنلا ولعلا ْئَأ هيفو

 رت ات نم نقل بلاغلا يف تّر ةداعلا 0ھ" ھی كينكوو ءًالَّوأ حورشملا

 .هانحفاص اناکف «ًتيئاسنلا انيقَل انأك ةروصلا هذه یف

 [لزانلاو لورنلا]

 ماسقآ نم مس هلياقُي علا ماسقآ نم مشق لك نوکیف ,'''لوزنلا ةروكذّملا ہياَسقأب ولعلا لباقُيو
 .لوزنل عبات ريغ عقي دق ٌولعلا نأ معز نم فال «لورتل

 [نارقألا ةياور]
 نعٍذخألاو لاو سلا لغم قياولاب ٍةقّلعتملا رومألا نم رمأ يف هنع یو ْنَمو يواّرلا كراشت ناف

 .هنيرق نعايوار نوکی لكنيح ال ؛نارألا ةياور :4ل لاقي يذلا خو لا وهف ‹ خياشملا

 [جبدملا]

 لگا O لا هاو ا ھےچػج” رخالا نع نينيرقلا يآ امهنم لک یوّر ناو

 .يلاعلا دض هدنس يف ةاورلا ددع رثک يذلا ثيدحلا وه :لزانلاو «ةاورلا ددع ةرثك :لوزنلا (۱)



 داحآلا ماسقآ ۱۱۰ رکفلا ةبخن حرش

 ےہ ہو سر : ےس و يا در ےگ (١) ا 5
 فنص ذوو ءاجبدم ٍنارقأ لك َسيلو «نارقأ جبدم لكف لّوالا نم صخأ وهو < جب | وهف

 هدیملت نع خيشلا ىوراذإو هلبق يذلا يف ("7ةئاهبصألا خيشلا وبأ فنصو «كلذ يف نطق رادلا
۳ ۳ 

 ص ر ر ی ی رم رم

 ×8 ؛ال *ھاظلاو تو دف ا د ا هرح لا یھت امهنم ذلك ا قدص

 نم ًايوتسُم كلذ نوكي نأ يِضتقيف ءهجولا یتحاید نم دوم جيبدئاو ءرغاصألا نع ٍرباكألا
 .اذه هيف ءيجي الف «نیبناحلا

 [رغاصألا نع رباک الا ةياور]

 ریاک الا ةياور وه مولا اذهف «رادقملا يف وأ للا يف وأ نسل يف هنود وه نمع يوارلا یور نو

 ° غاضألا نع

 [ءانبألا نع ءابالا |

 نع ةباحصلا و یانبالا رع ءابالا ةياور - هقلطم نم ّصخأ وهو - عونلا اذه ةلمج نم يأ هنمو

 .ةبلاغلا ةك ولْشملا ةداجتلا وهشنأل ؛ةرثک هسکع یفو «كلذ وحنو «وذيملت نع خیشلاو نیعباتلا

 ذحألا يف طارتشالا وهو ءدانسإلا يف براقتلاب مهضعب یفتکاو «دانسإلاو نسلا يف نوبراقتلا ةاورلا :نارقألا )١(

 ۱ .خیاشلا نع

 .رخآلا نع امهنم لک يوري نأ وهو جبدلا :لوألا :نامسق نیرقلا نع نیرقلا ةياورو

 نع ةنايصلا عونلا اذه ةدئافو «هنع رخآلا يوري الو ءرخآلا نع نینیرقلا دحآ يوري نأ وهو «جبدلا ريغ :يناثلا

 .ًاطخلا

 هملع ةعس عم ناكو «ظفاحلا ثدحاو رسفلا «ناهبصألا يراصنألا نايح نب رفعج نب دمحم نب هللا دبع (۲)

 ناهبصأب نیثدح ا تاقبطو «ةمظعلا :هل ھ۹٦ يفوت «بئارغلا نم هبتك يف رثکیو هل اتناق اریخ اح اص

 .امهريغو

 نیثدح ا يف ريثك وهو هنود نمع امهيف ريبكلا وأ نسلا وأ ردقلا ريبكلا يوري نأ :رغاصألا نع رباكألا ةياور (۳)
 .يذمرتلا هذيملت نع يراخبلا ةياور لثم .دنسلا بالقنا مهوتي ال نأ هتدئافو



 داحآلا ماسقأ ۱۹۹ رکفلا ةبخن حرش

 .مهلزانم سانلا ليزنتو «مهبتارم ںیہ ٌرييمتلا كلذ ةفرعم ٌةدئافو

 نع ةباحصلا ةياور يف ًافيطل ًاءزُج درفأو ءافينصت ءانبألا نع هابالا ةياور يف بیطخلا َفَنَص دقو

 َنيرّخأتملا نم يالغلا نيدلا حالص ظفاحلا عّمَجو ِهّدَح ْنَع هيبأ نع یو نم هثمو َنیعبَ

 دوعی ام هثیف ًاماسقأ همّسقو كلُ يبنلا نع هیدج نع ءهيبَأ نع ىوَر نَم ةفرعم يف ًاريبك ًادّلجُم

 تھ ا ھا دومی ام نمو ورک یلع "ول نع" :هلوق رت
 ةريثك مجارت هيلع ثدزو ٌروكذملا ُهّياتك تصخل دقو ورم نم ًاثيدح ""”ةمجرت لک يف جرخو

 .ًابأ رشع ةعبرأب ءاب الا نع ةياورلا هيف تلسلست ام هيف عقو ام ُرثكأو دحج

 [قحاللاو قباسلا]

 ام ڑٹکاو "حالا بسا وهف ِرَحآلا ىلع امهدحأ ثوم مدقتو خيش نعناع ناو
 ا ظفاحلا ا 15 نوسمح و ةئام ةافولا يف هيف نوا رلا نيب ام كلذ نم هیلع انفقو

 3 2 ۳ و ۶ ٥ م ۳ 2

 اتبث اظفاح ناكو ھ٦۹١ قشمد يف دلو دیعس وبأ نيدلا حالص يئالعلا هللا دبع نب يدلكيك نب ليلخ )١(

 ماكحأل ليصحتلا عماج :هبتك نم .هال١5 يفوت .ابيدأ املکتم اهيقف ءنوتم او للعلاو لاحرلا ءامسأب افراع ةقث

 کک يبلا نع هدج نع هيبأ نع ىور نم ركذ يف ملعملا يشولاو «(ط) لیسارل
 اس ةلسلس أ )٢)

 .ديعب نمز امهيتافو نیب نايوار يوارلا نع ةياورلا يف كرتشي نأ وه :قحاللاو قباسلا (۲)
 ؛رمعم هیقف ظفاح مامإ ھ٤۷٣ وحن دلو «يفلسلا رهاط وبأ ءناھفصألا هفلس دم أ نب دمحم نب ده )٤(

 .ةريثك تافلؤم هلو «ةئاملا زواج دقو .ھ٥۷٥٣ یٹوت «لوبقلا عم همالک و هثيدح عاش

 يف نیزربلا دحأ ناكو ءدادغب برق نادربب ھ٤٦٢ دلو ينادربلا يلع وبآ دمحأ نب دمحم نب دمحأ (ه)

 .ه ٤۹۸ يفوت ءایلبنح اهيقف ءثيدحلا



 داحآلا ماسقأ ۱۹۷ رکفلا ةبخن حرش

 ةنس ُهافو تناك و ّيّكَم نب نمحرلا دبع مساقلا بآهطّبس عامسلاب َيِفَلٌسلا باحصآ رخآ ناك من

 تامو ےہ و ہی ا 7 نع ثدح يراخبلا نأ كلذ ميدق نمو

 4 عا “٦ ا
 تامو ٣ 2 <ت 97 أ عامّسلاب ج ل را عرظنامک

 ھا دعب او دق هتم غومسملا نآ كلون نم غفی ام لاغو .قکام تالثو نیعسنو ثالث ةنس

 نم لصحتیف ءاليوط ارهد عامسلا دعب شیعیو «ثادحألا ْضعب هنم عمسی ىتح هانامز هنع نییواّرلا

 .قفوملا هللاو «ةدملا هذه وحن كلذ ع ومجم

 | قرتفملا و قفتملا = مسالا يقفتم]|

) . 0 - f و م هسا > 7 ٦ 
 ملو « تب تو وہ ا وو

 رضی مل نیتقث ةث اناک ناف ءامهنم الك صحی امہ ازیمتی

 Sioa راحل" يف عقو ام كلذ نمو

 ر

 ےس ر
 مالس نب دمحم اّمِإ هناف ؛ ےہ جد جت رامحم نعوآ «یسیعنب کس 2ّ س

 © رم و

 ابا حرش ٍةمّدقم يف كلذ ثبعوتسا دقو لذا ىح نب دمحم

 [لمهملا]

 دهزلاب رهتشا ءاهعيبي وأ فافخلا عنصي ناك هنأل ؛فنلا ىلإ ةبسن فافنلا «يروباسينلا دمحم نب دمحأ )١(

 .ھ۳۹۳ قوت «ع رولاو

 ۰۱۲۹ ص هلیصفت قأيسو "قرتفلاو قفتلا" اذه يف لحديو "لمهلا ۱۲۱ يتأي امیف فنصلا هام (0)

 قةقث ريغ امهدحأ تناک و «هريغ نع نیقفتلا دحأ زيمتي ۸ ناف هلکشم لح قرط انه فنصلا نيب دقو ءامھفراقف

 .ثيدحلاب لمعلا نع فقوتلا بحو



 داحآلا ماسقآ ۱۱۸ رکفلا ةبخن حرش

 امهدحاب هنع ی وزويا خيشلا يأ هصاصتخابف الا نع امهدحآ زاتمي ًايلك ًاطباض كلذل 0

 نئارقلا ىلإ هيف عرف 5 دیدش هلاكشإف ءاعم امهب ًاّصّمخم ناک وأ كلذ تب مل ىتمو لهل نس

 .بلاغلا نظلا و

 | هثیدحل يوارلا راکنٍ |

 مرا يلع تنك :لوقی ناک ءامزج ناک نإ یوم خيشلا دحجو ًائيدَح خيش نع یوزر نو

 نوكي الو «هنّيعب ال امهنم ٍدحاو برلکل ؛ربخلا كلذ در كلذ هنم عقَو ناف «كلذ وحن وأ ءاذه تیور

 ؛امهنم ٍدحاو یفاحیاق كلذ

 ال ؛ٌحَصألا يف ثیدحلا كلذ لبق «هفرعأ ال وأ ءاذه رک ذآ ام :لوقی نأك ثلامتخا هدْح ناك و

 «ثيدحلا ٍتابثإ یف لصألل ٌمبت عرفلا نأ ا : لیقو «خيشلا نایسن یلع لمحی كلذ

 يف هل اعبتو هیلع ًاعرف َنوکی ْنَأ يغبني كلذک و «ع رفلا ةياور تب ثيدحلا لصألا تب اذإ ثیحب

 ,هیفانی ال ِلصألا ملع مدعو هقدص يضتقت عرفل ةلادع ناف )سقعتم 7 ٌبقعتم اذهو ؛يفنلا يف قیقحتلا

 عم عمست ل عرفلا ةداهش نأ E ا كلذ سایق 7 «يفاّنلا ا تثملاف

 .اقرتفاف ؛ةياورلا فالحب لضألا ةداهش ىلع ةردقلا

 بوق ىلع لدي ام هيفو ءَيِسَنو ثّدَح ْنَم باتک ينطقراذلا َفّنَص عوّلا اذه يفو يأو هيفو
 مُهَنكل ءاهوركذتي مل مهيلع صرع املف َتيداحأب اوثُدح مهنم ريثك ٍنوكل ؛حيحّصلا بهذملا

 عقوأ هل لصألا راكنإ نأل ؛ثيدحلا لوبق مدع يأ يناثلا ىلع ةيفنحلاو لوألا ىلع ثيدحلا لهأو ةيعفاشلا )١(

 .هنع هذيملت ظفح يق ةبير اندنع

 .دقتنم :بقعتم (۲)

 .يلصألا نع هتداهش لقنی يذلا يناثلا ةداهش لبقت مل ىلصألا دهاشلا ركنأ اذإ قداهشلا ىلع ةداهشلاب يأ (۲)



 داحآلا ماسقآ ۱۹ رکفلا ةبخن حرش

 ٍلْئَهُس ٍثيدَحك :مهسفنآ نع مهنع اهْوَور َنيذلا نع اهن وور اوُراص .مهنع ۃاوٌرلا ىلع مهوامتْال
 نب زيزعلا دبع لاق «)نیمیلاو ِدِهاَشلا ِةّصق يف ًاعوفرم هذ ةريرُه يبأ نع هيبأ نع حلاص یز

 هنع هُتلَأسف الیهس تیقلف «لیهس نع "؟نمحرلا دبع يبا نب 7 هب یا :()یٍدروارذلا ٍدّمحم

 لأ ىلع ةعیبر ینئدخم :لوقی تللذ دعب كوش ناکف «انکب ف ينئدح هنو نإ :تلقف فرعی ملف

7 )4( 

 ۵ مم
 هرئاظن و «هب يبأ نع 8

 انا

 اھ را اف سست لاف اف كيس والا ْعّيِص يف ٍديناسألا نم ٍدانسإ يف ةاوّرلا قفتا ناو

 :لوقي ًانالف تعمسك «ةيلوقلا تالاحلا نم اهر را ءعَيّصلا نم كلذ ريغو «نالف انثدح :لاق ناف

 ىلإ .. امت انّمَعَطَأف الف ىلع انلعد :هلوقك ةّياعِفلا وأ هرحآ ىلإ « ... نالف ينثدح دقل هللاب دهشأ

 ىلإ « ... ردقلاب تنمآ :لاق هتيحلب ذخآ وهو نالف ينثدح :هلوقك ًاعم ةيلعفلاو ةیلوقلا وأ «هرحآ

 ۳ ةيضقألا يف دواد وبأو TY :P دهاشلا عم نيميلا باب ءماكحألا يف يذمرتلا هج رحآ ةريره يبأ ثيدح (۱)

 ملسم ثيدحلا جرحخأو .دواد وبأ اهاور ليهسل زيزعلا دبع ةعجارمو .۷۹۳ :۲ ماكحألا يف هجام نباو ۹

 .ليهس قيرط ريغ نم ام سابع نبا نع ۰۳۰۸ :۳ :دواد وبأو ۱۲۸ ٥: :ةيضقألا يف

 يفوت «ئىطخيف هريغ بتك نم ثدحي ناك «ةقثف هبتك نم ثدح اذإ قودص «رثکم ثدحم ندلا دمحم وبأ (۲)

 ۱ عا هلل یور تا ۸۷ ر٦
 ھ١٣٢ يفوت هیقف ةقث «يأرلا يف هناعمال كلذب ةعيبر بقل «خورف هيبأ مساو «يأرلا ةعيبرب فورعلا وه (۳)

 ,ةعامحجل ا هل ىور

 .ثیدح ا رک ذتی مل خيشلا ماد ام يوارلا ًاطخ لامتحا يغلي ال اذه نکل )٤(

 :"ترذغخا مولع ةفرعم'' يف لسلستلا مات مكاحلا هج رخخأ هرمو هولح هرش و هریخ ردقلاب تنمآ :ثيدحلا مامت (ه)

 .۳۵-۳۷ :"ةلسلسلا لهانملا" يف يبويألاو ۳۲-۱



 داحالا ماسقآ ۱۳۰ رکفلا ةبخن حرش

 (۱ر 2
 اوهف

 ناف قيل ةيل وال الاب لسلسملا ثیدحک هدانسالا مظْعُم يف لسلستا ٌعقي د دقو وانسالا تافص نم وهو

 . مه دقف هاهتنم ىلإ ًالسلسم اور ْنَمو ءطقف ةع ۶ نب نایفُس ىلإ هيف ذ یه ةَلَسْلَّسلا

 [ءادألا غيص]

 هيلع تأرقو « ين ربح من و تعمس :ىلوألا )بارم ةينامث ىلع هيلإ راشملا ءادألا خیصو

 يهو لان هل عبا لا يهو ا ةثلاثلا يهو ,ممسآ انأو هيلع عرق مث ةيناّثلا ةبترملا یهو

 .ةعباسلا یهو «ةزاحإلاب يأ لإ بک من ةسداَّسلا يهو قزاحالاب يأ ينهفاش من دانا

 يوقي لسلستلاو قياورلا وأ ةاورلل ةدحاو لاح وأ ةدحاو ةفص ىلع هدانسا لاحر عباتت ام وه :لسلسلا )١(
 .طورشلا رئاس قوتسا اذإ لبقی لصتلا مکح همکحو .دانسالا ةوالحب رعشیو .دنسلا لاصتا

 ثیدح لوآ وهو نالف يثدح" :دحاو لک لوقب لسلست «نمحرلا مهمحري نوهارلا ثيدح ىلإ ريشي (۲)
 .لسلست نود هدعب دنسلا لصتاو «ةنييع نب نایفس ىلإ هيف حص لسلستلا نکل «"هنم هتعمس

 :ءادالاو لیمحتلا قرط (۲)

 :أی امیف اهفرعن «ةينامث لمحتلا قرطو «ثيدحلا لمحت قرطب ءادالا يف ةرابعلا ةيفيك فنصلا ركذ
 .ثدحا خیشلا نم ثيدحلا ي وارلا عمسي نأ يأ :عامسلا ك١

 .عمسي وهو خيشلا ىلع هریغ أرقي وأ خيشلا ىلع وه أرقي نأ :ضرعلا -۲
 .اذك كل تزحأ :لوقيف «هبتك وأ هباتك ةياورب خيشلا هل نذأي نأ و

 .ةزاجالاب نرتقت دقو  .نالف نع ياور وأ يثيدح اذه :لوقيو «اباتک هذيملت خيشلا لواني نأ :ةلوانملا -

 .ةيباتكلا ةلسارملاب ةياورلا يأ : م

 .هتياورب هل نذأي نأ ريغ نم «نالف نع هتياور باتكلا اذه وأ ثيدحلا اذه نأ بلاطلل خيشلا مالعإ وهو :مالعإلا -

 .هتافو دعب صخشل هبتكب يصوي نأ :ةيصولا -

 .هدانساب صخش طنب اباتك وأ اثیدح ءرملا دجي نأ :ةداحولا -

 نأ لمحتلا قرط نم ةقيرط يأب لمحت نمل زوجيو «لمحتلا قرط لثم ةينامث ءادألا قرطو .همهفاف مهم ثحب اذهو
 .ءادألا يف هلمحت ةقیرط نایب بجي نکل ءقرطلا نم اهريغب وأ اب يدؤي



 داحآلا ماسقآ ۱۲۱ رکفلا ةبخن حرش

 لاق :لثم اذهو ءاضیآ عامّسلا مدعلو قزاحالاو عامّسلل ةلوحملا سل نم اهوحنو "نع" مث

 .یّوَرو رکذو

 ظفل نم ُهَدْحَو عِمّس ْنَمِل ناحلاص - ينثدحو ٌتعمس امهو - ءادألا ّْيِص نم نالّرَألا ناظفللاف

 الو احالطصا ِثیدَحلا له نيب ُعئاَشلا وه خيشلا ظفل نم عمش امہ ثيدحتلا صیصحتو نیم

 رقت امل رکل روش ےہ قرفلا اعا يفو «ةغللا ثیح نم رابعالاو ِثیدحنلا ن قرف

 عاش امن| حالطصالا اذه نم ةيوغللا ةقيقحلا ىلع مدل ةیفرغ ةقيقح كلذ راص حالطصالا

 ٌرابخإلا لب حالطصالا اذه اوليعَتسي ملف ِةَيراغَملا ُبِلاغ اَّمَأو مُهَعِبَت ْنَمو ةقراشُملا دنع

 .دحاو ٔینعمب مهدنع ثيدحتلاو

 انغمَس وآ «نالف اتدح :لوقب ْنأاک ناک نکلا ةفیصب ا نا عوكل ناف

 ول نکل ةمظعلل نو نوكت دقو رغم ُهنم عمَس هنأ ىلع لیلد وهف لوقی ًانالف

 نکل هتطساولا لمتحت ال اهنأل ؛اهلئاق عامس يف الا غیص خرصا يأ اھْحَرْصَا بتارملا يا
 .ظفحتلو تا نی هیفامل یالٌمالا يف ٌعقي امر ادقم اهُعفرأو ءاسیلدت ةزاحالا يف قلطت دق "ينئدح"

 :لوقی نأك عّمَج ناف ؛خیشلا ىلع هسفنب أرق نمل هيلع تأرق وهو عبارلاو ينربخآ وهو ثلاثلاو

 هیبعتلا نا اذه نم فرو مسا انأو هيلع عرق هوم اا یه اغ0 فا ها انوا

 .لاحلا ةروصب ٌحصفأ نا ؛رابخالاب ريبعتلا نم ريح أرق نم ترک

 [ضرعلا]

 «قارعلا لها نم كلذ یبآ او هروهمخلا دنع لُّمحتلا هوجو ُدَحَأ خیشلا ىلع ٌةءارقلا :ةيبنت

 ىلع اهحّجرف مُهّضعب ٌعلاب ىتح ؛كلذ يف مهيلع ملا نم هريغو كلام مامإلا ٌراكنإ دتشا دقو



 داحآلا ماسقآ ۱۳ ۱ رکفلا ةبخن حرش

 نم ةعامح نع هحیحص لئاوآ يف هاکحو يراخبلا مهنم مج عمج بهذو «خيشلا ظفل نم عامسلا

 .ملعأ هاو ٌءاوس ٍةَّوَقلاو ٍةَحَّصلا يف ينعي هيلع ةءارقلاو خیشلا ظفل نم ع امسلا نأ ىلإ ةّمئألا

 [ءابنإلا]

 ٍةَراجإلل وهف نیرخأتملا فدع يف آلإ «رابخإلا ینعمب نیمدقتملا حالطصاو ةغللا ثيح نم ءابنالا و

 .ةزاحالل نيرخأتملا فرع يف اهنأل ؛نع ک

 ةعطقُم وأ ةلّسرم نوکت اهناف ؛رصاعُملا ريغ يفالخب «عامّسلا ىلع ةلومحم رصاعملا ''ةَنعْنَعِو

 .عامسلا ىلع ةلومحم تسيل اهناف ؛سلدملا نم الا" ةرَصاعملا توبث ع امسلا ىلع اهل طاشف

 هدنس يف يذلا ثيدحلا وه :نعنعلا ثيدحلاو ؛"نالف نع" :يوارلا لوقی نأب "نع" ب ةياورلا يه :ةنعنعلا (۱)
 ."انالف نأ" :هدنس يف يذلا وهو .ننولا :مکح ا يف هلثمو "نالف نع"

 ةدلب يف ماقأ امهنم الك نأ امهخيرات نم ملعن نأ لثم "نع" ةغيصب هنع ىور نمل يوارلا ءاقل ناكمإ عم يأ (۲)
 لوق نأ ةلأسملا قيقحت يف لصاحلاو ناک امفيك دحاو رصع يف امهدوحو درحب يأ ةرصاعملا يفكت الف الإو .اذك

 نع :لاق يذلا يوارلا نوكي ال نأ :لوألا ءنيطرشب اعام ربتعي يأ ,عامسلا ىلع لمحي "نالف نع" :يوارلا

 .هنع ىور نمل هؤاقل :يناثلا .اسلدم نالف

 صيصنتب وأ «هنع ىور نمع عم هنأ يوارلا حيرصتب امهنيب ءاقللا تابثإ ىلع اوقفتا ؟ءاقللا تبثي فيك نکل

 يوارلا ةمالس طرشب ءاقللا ناكمإ عم ةرصاعلاب دنسلا لاصتاو ءاقللا تابثإ يف اوفلتخاو «كلذب نیثدح ا نم م اع

 ةمدقم يف ةوقب هبهذمل جتحاو «ملسم مامإلا اهلبقو «نيثدحملا نم ةفئاطو ٰییدم ا نب يلع اهلبقي ملف «سيلدتلا نم

 ظفاحلا لدتساو «لوألا يأرلا حلطصملا لهأ رثكأو فنصملا حجر دقو .كلذ يف هفلاخ نم ىلع ركنأو هحیحص

 ةوق ىلع لدي اذه نكل ."يفخلا لسرملا نم هنوك نع هنعنعم يقاب نم نمألا لصحيل" :هلوقب انه رجح نبا
 ةلأسملا نأ كلذ ىلع ليلدلاو «ةيناثلا ةقيرطلا لطبي الو «تابثإلا ةدايز نم اهيف امل ءاقللا تابثإ يف ىلوألا ةقيرطلا

 ريغ يف ةلأسملاو ءاسلدم ناك الإو "نع" ةغيصب هقلي ملو هرصاع نمع يوري ال هلثمو «سلدملا ريغ يوارلا يف
 .ملسم ثيداحأ ةحص ىلع عامجإلا داقعنا ١- :اهنم ىرخأ رومأ ملسم بهذم ةحص ىلع لديو .سلدملا

 2 .نعنعم ريغ وأ اهنم نعنعم يف ثحب نود ملسم ثيداحأب جاجتحالا ىلع لمعلا نايرج -۲



 داحالا ماسقأ ۱۳ رکفلا ةبخن حرش

 . [ءادالاو لمحتلا قرط ۹

 ولو هنع يوارلاو خیشلا ْيَأ ءامهئاقل وبث عامسلا ىلع رصاعملا ةنعنع لمح يف طرتشب ُ؛ :ليقو

 نب يلعلاعبت ُراتْخُملا وهو «ٌييفحلا لّسرملا نم هنوک نع ِهيَعنُعَم يقاب نم ُنمألا لصْحَيِل ؛ةدحاو ٤ة

 “داملا نم امهريغو ّيِراَحبلاو ينيدملا

 رس

 [ةزاجإلاب ةهفاشملا]

 وهو ءاهب بوتكملا ةَراحالا يف ةبتاكُمْلا اذكَو ا ا ۶ ةهفاشملا | وقلطأ و

 ُحيَّشلا هب بتک امیف اهنوقلطي امنإ مهناف ؛نیمدقتملا فالحب «نيرّأتُملا نم ريثك ةرابع يف ٌدوجوم
 .طقف ةزاحالاب هيلإ بک اذإ امیف ال ءال ما هتياور يف هل ا بلاطلا ىلإ ثیدحلا نم

 [ةلوانملا]

 مفرآ طرشلا اذه لّصَح اذإ یهو تیاوّلاب ِنذإلاب اهنارتقا ةََوانملاب ةياوّرلا ةحص يف اوطّرَتْشاو

 .صیخشلاو نييعتلا نم اهيف امل ؛ةَراجإلا عاونأ

 لوقيو ,خیشلل لصألا بلاطلا رِضْحُي ذأ ,بلاطلل هَماقم ما ام و هلصا خیشلا عفدی ہا ےک
 ھم ےس

 اًمِو یلیلمتاب اّمِإ كنم لكل نأ ًاضیا و هوراف نالف نع یتیاور اذه :نیتروصلا یف هل

 يفتكي لب دنسلا لاصتال ءاقللا طرتشی ال املسم نأ ةلأسملا هذه يف لضافألا نییرصعلا ضعب مهوآ دقو =

 هنأ كلذ ىلع عطاقلا لیلدلاو "نع ب هنع ثدح نم يوارلا عامسو ءاقللا طرتشی وه لب ًاطح اذهو ,ةرصاعلاب

 هحیحص ةمدقم يف كلذب ملسم حرص دقو .هب جتحي ال لسرلا ثيدحلا نأ ملسم مهنمو «روهمجلا نيب فالح ال

 خیشلا نيبو "نع بب يوارلا نیب ءاقللا توبث ةيفيك يف ةنعنعلا يف نيثدحملا نيب فالخلا امنإ ةمزاج ةحيرص ةرابعب

 .هنع يورملا

 هخیشل مارتحالاو ماظعالا ةياغب فورعم املسم نأل كلذو دیدش رظن يراخبلل يأرلا اذه ةبسن يف )١(
 .يأرلا اذه ىلع ملسم در يف راکنالاو ةجهللا ةدش عم بسانتی ال ام. يراحبلا



 داحآلا ماسقأ ۱۲ رکفلا ةبخن حرش

 ةزاجالا ىلع ةيزم ٌةدايز اهل نيبتي الف لاحلا يف ٌدرتساو ُهَلوان نإ الو ؛هيلع لباقیو ُهنم َلَقْنيِل ؛ةّيراعلاب

 نع ةّلوانُملا تّلَح اذإو و یار وی یو دا

 هيلإ هلاسرإ ماقم موقت هاي ُهتَلوانُم نأ ىلإ اهَرْبتْعا نَم حتحو هروهمجلا دنع اهب رعي مل ٍنذإلا

 .دلب ىلإ لب نم باتكلاب
 |ةبتاكملاو ةباتكلا |

 قیاولاب ٍنذإلاب كلذ ْنَرَقُي مل ولو «ةمئألا نم ةعامج ةدّرجملا ةباتكلاب ةياورلا ةحص ىلإ بهذ دقو

 نيبو بلاطلل هدي نم خیشلا ةلوانم بوق قرف يل رهظ ملو «ةنيرقلاب كلذ يف افا مُهنأك
 .ٍنذإلا نع امهنم لك الخ اذإ ءَرَحآ ىلإ عضوم نم باتکلاب هل هِلاسرإ
 [ةداح ولا]

 )نالف توا لوقیف تاک فرغی طحب دجی نآ يهو :ةداجولا يف نا اوُطَرَتْسا اذکو

 ےس

۶ ¢ 

 كلذ ٌموق قلطأ و «هنع ةياورلاب ندا هنم هل ناك نإ الا « كلذ ِدّرجمب ينّرَبخأ قالطإ هيف غوُسَي الو

 رب 9

 .اوطّلغف

 [ةیصولا]

 باتکلاب ةيص ولا اذک و

 8 . م موق لاق دقف «هلوصأب وأ هلصأب نعم صخشل ون وأ هتوم دنع يصوي نأ وهو

 وهمجلا كلذ ىّبَأو «ةَّيصولا هذه ٍدَّرجمب ُہفع لوصألا َكلت يوري نأ هل زوجي :نيمدقتملا

 راج هنم هل ناك

 عا

2 > 
 ی م

 مسا رک ذی م ولو «باتك نم هذحأ امل ..نالف لاق وأ .اذک باتک .ق نالف لاق :ءاملعلا لوق كلذ وحنو )١(

 .ةيشاحلا يف عجارملا ىلإ وزعلا هوحنو «باتكلا



 داحالا ماسقآ ۱۲۵ رکفلا ةبخن حرش

 [مالعإلا]
 و

 باتكلا يورأ يأ ةبطلا دما ا لشن ذأ وهو :مالعالا يف ةياورلاب نذالا اوطرتشا اذک و

 .نالف نع َءينالفلا

 [ةزاحإلا]

 زاجُملا يف ال هل ْزاَجُمْلا يف ةماعلا ةزاَحالاک ,2"”كلذب َةَرْبِع ء الف الو ربع ٌةزاحإ ُهنم هل ناک ناف

 لهأل وأ ؛ينالفلا ميلقإلا لهأل وأ ,يتايَح كردأ نّمِل وأ «َنيملسُملا عیمجل تزحأ :لوقي ناك

 نوكي ناک هویت ةزاحإلا اذكو ءراصحنالا تدقل ؛ةحصلا ىلإ ُبرقأ وهو ءةّلالفلا دلبلا

 هفطع نإ :ليق دقو «نالفل دّلویَس ْنَمِل ُتْرَجَأ :لوقی نأك مودْعَملل ٌةزاحإلا اذكو مهم وأ امهم

 كلذكو ءًاضيأ ةحصلا مدع برقألا كل دلويس نّمِلو كل تزحأ :لوقي نأكو ءٌحص ٍدوجوم ىلع

 ا «نالف ءاش نإ كل تزحأ :لوقی نأك ریغلا ةئيشم طرشب ْتَقَلُع مودعم وأ دوجومل ٌةزاحإلا

 .كلذ عيمج يف حصألا یلعاذهو .تفش ْنِإ كل ٌتْرِحَأ :لوقی نأ ال الف ءاش نّمِل ثزحأ

 نع ُهاكَحو ءُبيطخلا - ُهنم ُداَرُملا نجیب مل ام ,لوهجملا یوس - كلذ میم ةياوّرلا زّوَح دقو

 هللا دبع وبأو « دواد يبأ نب ركب وبآ ءامدقلا نم مودعملل ةزاحإلا لمعتساو هخیاشم نم ٍةعامج 2 000 ل 0+0: ےک ہا نك 5

 «يوق وهو .ةزاح) ريغ نم مالعالاب هلمحت امل ةياورلا زاوح ىلإ نييلوصألاو ءاهقفلاو نیثدح ا نم ريثك بهذو (۱)
 .۲۱۹ :"دقنلا جهنم" يف انیب امك

 .ه۳۱۹ قوت «دواد وبأ هوبأ هيف ملكت ةقث «يناتسحسلا د واد يبأ مامإلا نب هللا دبع ركب وبأ وه )۲(

 ه۲۱۰ دلو كلذب یجب نب دمحم هدج رهتشا اذک و «هدنم نباب روهشلا دمحم نب قاحسإ نب دمحم (۳)

 تافلوم هل .-ه۳۹۵ قوت رصعلا ثدحع فصوو .خیش ةئام عبسو فلأ نع بتکو عمو «قافآلا يف لحرو

 ۱ .ةريثك



 داحالا ماسقآ ۱۳۹ رکفلا ةبغ حرش

 ى همم اص ل سرس ھر

 مهَعمح زینک عمَح ةماعلا ةزاحالاب یورو ء''ةَمتْیَع 5 ركب وبأ ًاضيأ مهنم ةقلعملا لَمعَتساو

 نبا لاق امك - كلذ لک و ھترٹکل ؛مجعملا فورح نم .باّتک يف ظافخلا ضعب

 دنع ًايوق ًافالتخا اهتحص يف ٌفلَتْخُم ةَنّيعُملا ةّصاخلا ًةزاحإلا نأل ؛ٌميِضْوَم ريغ ٌعَّسوت - حالَّصلا

 َفيكف قافتالاب عامسلا نود َيهف نیرأتملا دنع اهرابتعا ىلع ٌرقتسا لمعلا ناك نإو یامدقلا

 ثيدحلا داريإ نم ريح ةلمجلا یف انکل َفعَض دادرت اهناف ؛روک ذملا لاسرتسالا اهیف لصخ اذإ

 .ملعآ یلاعت هاو تاضعم

 .ِءادألا غّیِص ماسقأ يف ٌمالكلا یھ انه ىلإو

 [قرتفُملاو قفتملا

 كلذ يف قفل ءاوس بهصاخشأ ثفلتحا و ادعاصف مهئابآ ءامْسا ومه انا تففتا نا ةاوُرلا جن

 :هل لاقي يذلا ول یک يف ًادعاصف ِنانثا قفتا اذإ كلذكو ءرثكأ وأ مهنم نانثا

 )و ۃفملاو قفتملا

 دقو الفاح ًاباتک بیطخلا هيف َفَّنَص دقو آدحاو ًاصخش ِناصخشلا طب نأ ةیشخ :هتفرعم ٌةدئافو
 2 2 ۶۶ سا

 اگ ائيش هيلع تدز و هتصحخل

 دمحأ ةمئألا نع ذحأو ه۱۸۵ دلو یامالا ةجحلا ظفاحلا کب وبأ ؛برح نب ريهز :ةمثیخ يبأ نب دمحأ )۱(

 يف «خیراتلا باتک هل .ه۲۷۹ فوت .سانلا مايأ ةفرعمو خیراتلا يف املع ناک و ءامهريغو نيعم نباو لبنح نب

 .خیراتلا يف اذه هباتک نم دئاوف رزغآ باتک فرعی ال :ولاق «ثيدحلا ةاور خيرات

 :اهنم ماسقآ وهو ءاطخو اظفل هريغ مسا عم يوارلا مسا قفتی نأ وه :قرتفملاو قفتملا (۲)

 . دیبع نب دمحم" مهما ةرشع ةتسلا لاجر يف «دیبع نب دمحم :لثم مهئابآ ءامأو مهؤامسأ تققفتا نم -۱

 .لهس نب یسومو بیبح نب كلملا دبع :ناننا وچ ا نارمع وبآ :هلاثم اعم مهتبسنو مهتینک تقفتا نم -۲



 داحآلا ماسقآ ۱۳۷ رکفلا ةبخن حرش

 اذهو نينا دجاول َّنَظُي نأ نم یشح هل ؛لَمْهُملاب یّمسملا ع وتلا نم “ !مدقت ا اا

 .ادحاو نانئالا "طب نأ هن یشحب

 [فلتخملاو فلتوملاآ

 وهف «لُکشلا مأ طلا فالتحالا عجرم ناك ٌءاوس ًافطل ْتَمَلَتْخاو اط ءامسألا تقفتا ناو

 زی رت ئل

 یامسألا يف عقب ام يفيحصلا دشأ :تنیدملا نب ىلع لاق یّتح ّنفلا اذه تاّمهم نم هثفرعمو

 هيف َفَّنَص دقو فالو «هيلع لدي يش لبق الو ساقلا هدیه يش هنأب مهضعب هو و

 دیعس نب ا دبع فیل هدرفآ من هل فیحصتلا باتک ىلإ ةفاضأ هنکل «یرکسعلا ےہ و

 يف ُینطقرادلا هخیش عّمَحو بسا ِهَبَتْشُم يف باتكو ءامسألا ِهَمْشُم يف باتك نیباتک هيف عمجف

 .ًاليذ بیطخلا عّمَج مث الفاح ًاباتک كلذ

 عّمَج ّرخآ باتک يف مهیلع كردَتْساو ( لامک الا" هباتک يف الوكام ")نب رصن وبأ ٌميمجلا عّمح من

 رسا دقو هدعب ٍثّدحم لک ةّدمع وهو كلذ يف وح ام عمحأ نِ هباتكو هو مهم ويف

 ع میلَس نب ٌروصنم هيلع ليذ مث همش ٍلحم يف هّدعب ددحت وأ اف ام ةطقن نب ركب وبا هيلع

 ا ل ERR سک مرض :ِفیطل ٍدلجم يف - ''!نیسلا

 .اهنم (۵) ةيشاح اقیلعت ۱۲۰و ۱۲۱ ص (۱)

 «دیزت و ديزي «مارح و مازح :هلاثم .هتخیص قطنلا يف فلتختو ءهتروص طنلا يف قفتت ام وه :فلتخلاو فلت لا )٢)

 .دیربو دیربو
 ةنس لتق ءاريمأو اديب ارعاش و ايوحن ناكو ںیٹکلا ثیدح ا عمج ءالوكام نباب ف ورعلا ہللا ةبه نب يلع )۳(

 مجرم «باسنألاو یکلاو ءامسألا نم هباشتلا نع بایترالا عفر يف لامک الا :هبتک نم ءاهدعب :لیقو .ه ۷۰

 .(ط) رهشو هفلوم هب دلح «هباب يف مهم
 نبا لییذت ىلع لیذلا :هبتك نم ھ۷۷١ يفوت خرم ظفاح يناردنکسالا نادمملا میلس نب روصنم )٤(

 .لامکالا ىلع ةطقن



 داحألا ماسقأ ۱۳۸ رکفلا ةبخن حرش

 طلا هيف رٹکف یک ا یا 7 ")۳ بهذلا عمجو

 بک عوضومل بل وسبا

 هذحاو ٌدلجم وهو « هبتشملا ريرحتب هبتنملا ریصبت' هنيمَس باتک يف هحيضوت یلاعت هللا سی دقو

E Eلو ھما کا اعم آرییک  

 .كلذ یلع دمحلا

 [هباشتملا |

 - ليقع نب دّمحمک طح “"ںھفالتثا عم ًاقطُن الا تار انک آدھ هافسالا قنا ناو

 ناروهشم امه و «يبايرف يناثلا و ا لوألا -اهمضب- ليقع نب تی -نیعلا حتفب

 طخ ٌكابآلا قو اط فلتأتو قطن ءامسألا فلتحت ناک سکعلاب وأ «ةيراقتم امهئقبطو
 ٌیعبات وهو ٍةلمهُملا ءاحلاو ةمجعملا نیشلاب لوألا «ِنامعتلا نب جْيَرُسو «ٍنامعنلا نب حیرشک ًاقطنو

 لاقُي يذلا ٌعونلا وهف ّيِراَحُبلا خويش نم وهو ميجلاو ةلمهملا نيّسلاب يناثلاو هد يلع نع يوري

 رصمو ماشلا دالبب ثیدح ا بتكو "۰۶ دلو «ينوباصلا نبا دماح وبأ نيدلا لامج دومحم نب يلع نب دمحم (۱)

 ةطقن نبا يلع هب ليذ فلتخملاو فلتولا ف دلحب هل .-ه7۸۰ يفوت ظفاح روهشم ثدحم وهو .زاجخاو

 فلتخم ىلإ لحرو ھ٦٣۷٣ دلو «يقشمدلا يهذلا نيدلا سم هللا دبع وبأ نامثع نب دمحأ نب دمحم )١(
 خیراتلاو هلاحرو ثيدحلا مولع يف همحب غزب «ةزاحإلاو عامسلاب سفن ٍيئامو فلأ نم ديزأ نع ذحأو ءنادلبلا

 .ادج ةريثك هتافلؤم ,«هال4/ يفوت .نيزربملا ظافحلاو نيدودعملا ءايكذألا دحأ ناكو هديفمو ماشلا ثدحم وهف

 هيلإ راشملا هباتكو «(ط) ءافعضلا يف ينغملاو .(ط) لادتعالا نازيمو ء(ط) ءالبنلا مالعأ ريس :اهنم «ةميق اهلكو
 .اضيأ عوبطم "هبتنلا ريصبت" رجح نبا ظفاحلا باتك نأ امك .اضيأ عوبطم "لاحرلا ءامسأ يف هبتشملا" وه

 كلذك تے تبثو .هانتبثأ امك ةیشاح ا يف يروفصلا هبوص «ملق قبس وهو "امهفالتخا" :لصألا يف )٣(

 .خسنلا رئاس يف



 داحالا ماسقأ ۱ ۱۳۹ رکفلا ةبخن حرش

 َفْنَّص دقو بسا يف فالتحالاو بألا مساو مسالا يف قافتالا كلذ َعقَو ْنِإ اذكو سس هل

 .ةدئافلا ریثک وهو لر هتاف امہ ًاضيأ هيلع لّيذ مث ء"ہباشتملا صیحلت" ُهاَّمَس ًأليلَح ًاباتك ٍبیطخلا هيف

ETيف ال ًالثم بالا مساو مسالا يف ءابتشالا وأ قافتالا لصُح نا :اهنم را  

 نيمسق ىلع وهو ءامهنم وأ امهدحآ نم ٌرثكأف نْيفْرَح وأ يفرح

 .نيتهجلا يف ةتباث ف ورُحلا َدّدع نآ عم ریفّلاب فالتخالا نوکی نأب امإ 2

 .ضعب نع ءامسألا ضعب ِناصقن عم رييغتلاب فالتخالا نوكي وأ -۲

 ٌیِقَوَعلا مهنم «ةعامح مهو -ٌفلَأامُهنيب نینونو ِةَلَمهُملا رسکب- نانس نب دمحم لوفلا ةلكمأ نمف

 ءايلا دیدشتو ةلمهملا حتفب- راش نيدو «يراخبلا خيش -یفاقلا مث واولاو نيعلا حتفب-

 .سئوی نب ٌرِمُع خيش يناميلا مهنم ,ةعامج ًاضيأ مهو -ءار فلألا دعبو ةيناتحتلا

 نع يوري يعبات -ةّیئاتحت ای امهتيب ةحوتفم ىلوألا نینونو ٍةلَمهُملا مضب- نیّنخ نب دمحم :اهنمو

 جنب دمحمو «هريغو سابع نبا

 .ًاضيأ ٌروهشن ٌييعبات معطم

 رخآ خيش -نيعلا لدب ءاطلاب- لصاو نب فّرطمو روهشم ٌیِفوک لصاو نب فّرعم :كلذ نمو

 يه ةفیذُح وبأ هنع يوري

 نب ریبح نب دمحم وهو -ءار هرخآ و ةدحوم اهدعب میحلاب- ریبج

 وهف .هانفرع يذلا فالتئالاو فالتخالا امهبسن يق دجویو «امهتینک وأ نيصخش مسا قفتي نأ وه :هباشتلا ()

 .طلغلا نم نمألا هلبق امو وه هتفرعم هدئاف و .فلتخلا و فلت لاو قرتفلاو قفتلا :نیعونلا نم بک رم

 .فنصلا اهركذ نیمسق ىلع اذهف «بألا مساو مسالا يف هابتشالا وأ قافتالا هيف لصحب يذلا عونلا يأ (0)



 داحآلا ماسقآ ۱۳۰ رکفلا ةبخحن حرش

 نکل لم نیسخلا نبا دا و ءنورخآو تم ےل ہےاس سلا رب دما ضیا هو

 .يدنکيپلا دمحم نب ہللا دبع هنع يوري يراحب يش وهو «ةّيناتحت ٌءاي ميملا لدب

 هللا ٍعل خيش َةَرَسْيُم نبا رفعجو كلام ةقبط نم روهشم خيش سیم نب صفح :ًاضيأ كلذ نمو

 ةلمهَملا نیعلاو ميجلاب يناثلاو «ةلمهم داص اهدعب ءافلاو ةلَمهُملا ءاحلاب لوألا يف وكلا یسوُم نب

 ۱ .ٌءار من ءاف اهدعب

 دحج تار نادا بحاص ةباحصلا يف مهنم ةعامح مهو ھر وي هللا دبع ۲۱: قالا اما قف
00 

 رب لا و یک 3 6 0 5
 ةدايزب دیزی نب هللا دبعو ءِنایراصنا امهو .مصاع هدج مساو یوضولا ثيدح يوارو «هبر دبع

 ىنكي یمطخلا :ةباحصلا يف مهنم ةعامح اضیآ “مهو «ةروسكم يازلاو بألا مسا ِلّوأ يف ءاي

 مهضعب معز دقو . اجا ةشئاع ثيدح يف رک ذ هل «ئراقلاو «نيحيحصلا يف هثيدح و ىسوم ابآ

 ا

 -عءايلا دیدشتو ميجلا حتفو ِنونلا ٌمضب - ّىَجُن نب هللا دبعو هةعامح مهو «ىيحي نب هللا دبع :اهنمو ٠

 هد ولع نع يوري فورعم ٌیعبات

 [بولقملا هباشتملا]

 فالتحا ءامسألا وأ نيقفتملا نیم الا نيب نوكي نأ وهو «ةقباسلا ةحفصلا يف قبس يذلا يناثلا مسقلا يأ )١(

 .رثکأف نيفرح وأ فرحب ضعب نع ءامسألا ضعب ناصقن عم رييغتلاب

 .ملق وهس وهو "امو" انلصأ يف ()
 نرکذَأ دقل هللا همحر :لاقف دجسملا يف أرقي الجر 5 يبلا عم" :۱۷۲ :۳ :تاداهشلا يف "يراخبلا يف (۳)

 ةددشلا ءایلاب هطبض نم اهسو .۳۳ :۲ :"يدما" قا یراقلا دیا نو هللا دبع وه لحرلا ."ةیآ اذک و اذک

 ۰۷۱۳ :ص حرشلا حرش يف عقو امك



 داحالا ماسقأ ۱۳۱ رکفلا ةبخن حرش

 ۳ ریحان ميدقتلاب هابتشالا وأ فالتخالا لصحي ْنكل «قطتلاو طلا يف یا هر

 هفورح ضعب يف دحاولا مسالا يف ریخأتلا و میدقتلا عقی ناک كلذ ےک اک اک نيمسالا يف

 ظ .هب هبتشي ام ىلإ ةبسٌتلاب

 لا دبع نب ديزيو ديزي نب هللا دبع :هنمو نهاظ وهو ءٍدّوسألا نب ديزيو ديزي نب دوسألا :ٍلَّوألا لاثم
 سا لاا 8 ۳ 5 2ھ ۸ھ ر و ع ت ال و 7 3 7 5

 .لوهجم ُرخآلاو «يوقلاب سيل ٌروهشم يندم لوألا راسی نب بویآو ءراّیَس نب بویآ :يناثلا لاثمو

 [ةاورلا تاقبط]

 ةاورلا تاقبط ةفرعم نیئدحملا دنع مهملا نمو

 لغ فقره ن ملا یس لع عالطالا ناکماو «نیهبَتْشُملا لحادت نم نما :هتدئافو

 .ةنعنعلا نم دارملا ةقيقح

 صحششلا نوكي دقو «خياشملا ءاقلو ٌنّسلا يف اوك رشا ةعامج نع ٌةرابع :مهجالطصا يف ُةَقَبَطلاو

 يف دعي کین هتبحص توبث ثیح نم هنإف هل كلام نب سنأك :نيرابتغاب نیت نم ُدِحاولا

 ِابیغاب ٍةباحّصلا ىلإ رظننَف«مهدعب نم ةقبط يف لا رعِص ثیح نیو الثم ةرشعلا ٍةقبط
 ئاز ردق رابتعاب مهيلإ رظن نمو هریغو نابح با عَنَص امك ةدجاو ةقبط غیمجلا َلَعَح ِةَبحّصلا

 00+0 حَنَج كلذ ىلإو ءٍتاقبط مهلعح قّلِضافلا دهاشملا دوهش وأ مالسإلا ىلإ ٍقْبّسلاك

 يف هابتشالا وأ قافتالا لصحي نأ :اهنم :عاونأ هلبق امو هنم بكر تي" :۱۳۱ :ص هلوق ىلع فوطعم اذه )١(

 ."قطنلاو طخلا يف قافتالا لصحي وأ" :لاقف رخآ اعون انه ركذف "الثم بألا مساو مسالا

 .دوسألا نب دیزیو ديزي نب دوسألا لثم .بولقلا هباشتملا اذه ىمسيو 2



 داحآلا ماسقآ ۱۳۲ ۱ رکفلا ةبخن حرش

 لد يف عمج ام عمجأ هباتكو ارد دے تا نت تاقبطلا ٌبحاص

 دقف ةباحصلا ي ضعب نع ٍذخألا رابتعاب مهيلإ ظن نم «َنوعباَتلا مهو تباحصلا دعب ًءاج نَم كلذكو

 ف امك مهم املا رابتعاب مهيلإ رظت نمو ًاضيأ نابح نبا َعَتَص امك ٌةَدِجاو ةقبط ٌعيمجلا لعح

 .هخو امهنم لکلو یلعس نب دمحم

 [ خيراتلا]

 ءاقلل يعّدملا یوعد ْنِم الا لصْحُي اهتفرعمب نأل ؛''مهتايفوو مهديلاوم ةفرعم ًاضيأ مهملا نمو

 .كلذك سیل رمألا سفن يف وهو «مهضعب

 [ةاورلا ناطوأ]

 نکل انگ اذإ نیمسالا لحادت نم ْنمالا هندئافو «""مهناطوآو ھا ةفرعم ًاضیآ لا عفو

 .بسنلاب اقرتفا

 جج

 |ءافعضلا و تاقثلا ةفرعم]

 ؛ةلاهّجو ًاحیرجَتوًالیدْعَت مهلاوخ ا ةفرعم ًاضيأ مهُملا نمو

 ريثك ثيدحلا ريثك «رابحألاب م اع تدع «يدقاولا بتاك مشاه يب ىلوم يمشاحلا عينم نب دعس نب دمحم )۱(

 .(ط) ىربكلا تاقبطلا هبتك رهشأ «دواد وبآ هل یور ص۲ ۲ ۰ قوت «لضاف قودص ملعلا

 نم هب قحتلی امو تایف ولا و دیلا وا 5 لاوحألا هب طبضت يذلا تقولاب فیرعتلا وه و :خیراتلا ملع وه اذه )۲)

 . 08 :يواحسلل ثيغملا حتف . گلد وحنو حیرحتو لیدعت نم ةنسح ناعم اهنع ًاشنی يلا ثداوحلاو عئاقولا

 .نابح نبال راصمألا ءاملع ريهاشمو «يراخبلل ريبكلا خيراتلا :هرداصم مهأ نمو ءامازل ۸۶ ص قبس ام رظناو

 رثأو «رخآ ىلإ دلب نم يوارلا لقنت كلذ يف هوظحال امو ةاورلا ناطوأ ةفرعم وه ؛صاخ عونب اذه اودرفآ )٣(

 كلذ يف رداصملا مسقنتو ءافعضلا و تاقثلا ةفرعم وه صاح ع ونب هودرفأ «ليدعتلاو حرح ا ملع نم اذه 065

 :ماسقآ ةثالث



 داحآلا ماسقأ ۱۳۲ - رکفلا ةبخن حرش

 ما يواَلا نگل ا

 ال امب صخشلا نوحر جی دق مه لیدعلاو حَْجلا ےس ی

 اهشرش مدقنو فرض ىف اهانوصحو یس اميه كلذ تبابسا ات ب دقو لک هئيدح در مرسی

 .بتارملا كلت ىلع مهحالطصا يف لا ظافلألا 5 ذ انه ضرغلاو  لّصفم

 [ح رجلا بتارم]

 بذكاك لقب ريبعتلا كلذ حرصأو ههيف ِةَعَلابُملا ىلع لد امہ فول اهأوسأ :بتارم حرحللو
 .كلذ ٌؤحنو بذكلا نكر وأ :عضولا يف یه هل :مهلوقاذک و سان

 اهلبق يتلا نود اهنکل تغلابم عون اهیف ناك ناو نگل 2 وأ عاضو وأ لاجد ل 5

 ,لاقم ىندأ هيف وأ ظفحلا ٌءََس وأ نیل نالف :مهلوق حالا یلع ةلادلا ظافلالا يآ اهلهْسأو

 .كلذ نم ٌءيش هيف فرعُيال وأ ُهقْسِف فرعی وأ تلادع فرعت ن

 ٌفیعض :مهلوق نم دشآ ”ٹیدحلا هکنم وأ طلغلا شحاف وأ طقاس وأ كورتم :مهلوق[ف]

 .لاقم هيف وأ «يوقلاب سيل وأ

 نب نمحرلا دبع يزارلا متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرح ا كلذ مهأ نمو یافعضلاو تاقثلا نيب هيف عمج ام :لوألا =

 :فنصملا ام رک ذیسو «ةمثيخ يبأ نبال خيراتلاو «يراخبلل ريبكلا خيراتلا هنمو .-ه۳۲۷ يفوت «سيردإ نب دمحم

 نم نإ مث ۰.۱4۳ :اهرکذ يأيسو .ءافعضلل درفأ ام :ثلاثلا مسقلا .تاقثلل درفأ ام :يناثلا مسقلا ۲۳

 باتك لاحر عمجب ديقت نم مهنمو .ةروكذملا عجارلاک «ةنيعم بتك وأ نيعم باتكب ديقت ريغب عمج نم نيفنصملا

 .4:مقر ۱۲۹-۱۳۲ :دقنلا جهنم رظناو 2١47 ص :اهتلثمأ ټأتو «بتک وأ نيعم

 .دعب امو ۸۷ ص ةلوطم ةسارد يف )١(

 .نيتفقعم نیب ءافلا انلعجف «"مهوقف" ىرحأ خسن يقو ءانلصأ يف اذك (۲)

 ."ركنمو" لصألا يف (۲)



 داحالا ماسقآ ۱۳۶ رکفلا ةبخن حرش

 [ليدعتلا بتارم]

 ُحَرْصأأو «هيف ةغلابُملا ىلع لد امہ ًاضيأ فصلا اما ؛لیدعّتلا بتارم ةفرعم ًاضيأ مهملا نمو

 .تبثلا يف یه ِهيلإ وأ «سانلا تبثآ وأ ءِساّنلا قثوأك لعفأب ریبعتلا كلذ

 هظفاح ٍةقث وأ تبث تبث وأ ةقن ٍةقثك «نيتفص وأ «لیدعتلا ىلع ِةّلاَدلا ِتافّضلا نم ةفصب کام مث

 .كلذ وحن وآ طباض لدع ۲

 نيبو ؛كلذ وحنو «هب ُوّبتعيو هثیدح ىَوْرَيَو .خيشك حیرحتلا لهسأ نم برقلاب رك ماما

ROS 

 [ليدعتلاو ح رجلا ماکح

 :نأی امیف ةمات اهدرونو ؛راصتخالل ةاعارم «لیدعتلاو حرح ا بتارم بلس فنصلا فوتسی مل 55

 :لیدعتلا بتارم

 هيه ةباحصلا ةبترم ءافرش اهالعأ يهو :ىلوألا ةبترملا
 .اريظن هل فرعأ ال «تبثتلا يف یهتنلا هيلإ «سانلا قثوأ :لثم ةغلابلا ىلع لدي امم. اهیف ليدعتلا ءاج ام يهو :ةيناثلا ةبترملا

 .ةقث ةقث :ظفللا ةداعإ عم وأ «ةجح تبث :نیظفللا نیابت عم ام قيثوتلا ظفل ررك اذإ :ةثلاثلا ةبترملا

 ةجحلاو «مامإ ةحح «ةقث طبضلاو ةلادعلاب يوارلا فاصتا يأ قيثوتلا ىلع ةلاد ةغيصب درفنا ام :ةعبارلا ةبترملا

 .ةقثلا نم ىوقأ

 .قدصلا هلع «نومأم «قودص «سأب هب سيل :ةسماخ ا ةبترملا

 هثیدح ىوري «خيش «باوصلا نم ديعبب سیل :بتارملا ندآ يهو ءحیرجتلا نم برقلاب رعشأ ام :ةسداسلا ةبترملا

 .سانلا هنع ىور

 نوكل ؛اهلهأ نم دحأب جتحي ال هنإف اهدعب لا امأو .اهنم ىلوألا ةعبرألاب جاجتحالا :بتارملا هذه مكحو

 ءاهلبق يلا لهأ نود اهلهأ يق مكحلاف ةسداسلا امأو ںبتخیو مهثيدح بتكي لب «طبضلا ةطيرشب رعشت ال اهظافلأ

 .مهرمأ حوضول مهطبض رابتخا نود رابتعالل هثیدح بتکی نم مهضعب يقو

 :ح را بتارم

 .كاذب سیل «يوقلا كاذب سيل ؛فعض هيف ءلاقم هيف :مضوق ؛حرح ا بتارم لهسآ يهو :ىلوألا ةبترلا



 داحآلا ماسقآ ۱۳۰۵ رکفلا ةبغ حرش

 ال ءاهبابسأب يفراع نم ةيكزتلا لقت :لوقأف «ةدئافلا ةلمكتل انهه ٌتَرِكْذ ءكلذب قلعتت ماكحأ هذهو

 ةيكزتلا تناك ولو رابتخاو ٍةسرامم ريغ نم یادتبا هل رهظ ام ٍدرجمب يک زی الثل ؛یفراع ريغ نم

 ةداهشلاب اهل ًاقاحْنإ ؛نْيْلا نم ال لبق ال اهنآ طّرش نَمِلَأفالخ ٌحّصألا ىلَع ٍدحاو كرم نم ًةرداص

 ٌةداهشلاو ددعلا اهيف طرشي الف ءمُكُحْلا ةلزنم لر ةيكرتلا نأ امهتیب قزفلاو .ًاضيأ ٌحصألا يف

 .اقرتفاف مكاحلا دنع دهاشلا نم عقت

 علل ىلإ وأ هداهتخا ىلإ يّكز ملا نم َةَدَِتسُم يواَّبلا يف ةيكرّتلا تناك اذإ ام َنيب ْلّصَمُي :ليق لو
 OA وت رو "' “۸ 757

 أ نأل رتشُپ ال لقثلا لصأ نأل

 راس هللاو هاو

 ال امب َّحَّرَجف هیف طّرفأ نم خرج لبقُي الف میم لدع نم الا ٌليِدْعَتلاَو ٌحْرَجلا لبقی ال نأ يغبنيو

 .ثیدح ا برطضم .هوفعض «فيعض «هب جتحي ال ءاهتقباس نم أوسأ :ةيناثلا ةبترملا =

 تاياور نع ثحبلا وهو -- رابتعالل هثيدح جرخي يأ «هثيدحب ربتعي - يواخسلا نيب امك - نيتبترملا نيتاه مكحو
 .هل اھتافانم مدعو «كلذل اب فصتملا ةيحالصب غيصلا هذه راعشال - ةجح اه ريصيل هيوقت

 .ةرع هاو ءادج فيعض هثیدح در :اهيتقباس نم أوسأ «ةثلاثلا ةبترملا

 .طقاس «عضولا وأ بذكلاب مهتم «ثيدحلا قرسي :ةعبارلا ةبترملا

 .بذكي ءعضی «عاضولا «باذكلا «لاحدلا :ةسماخلا ةبترملا

 .هعبنم وأ بذكلا نكر وه وأ .بذکلا يق ىهتنملا هيلإ وأ «سانلا بذكأك «ةغلابملا ىلع لدي ام :ةسداسلا ةبترملا

 ."هب ربتعي الو هب دهشتسي الو اهلهأ نم دحاوب جتحي ال هنإ" :يواحسلا هيف لاق ةريخألا عبرألا بتارلا هذه مکحو



 داحالا ماسقأ ۱۳۹ رکفلا ةبخن حرش

 نأشلا اذه ءاملع نم ِنانلا عمتجُي مل لاجل دقن يف مال ءارقتسالا ٍلْهَأ نم وهو- 9

 © يا فيعضت یلع الو تیس رت یلع طق

 هک مت یلع عمتجی یّتح لحرلا ثیدح كرت ال نأ يئاسنلا بهذم ناك اذهلو

 ناک تبثت ٍتبثت ريغب لدع نإ ناف ؛لیدعتلاو حرجلا يف ة لهاستلا نم م ّنفلا اذه يف ملکتمل 02

 مو تم یر ام نمل 2 7

 راع هيلع یب وس مِ همَسَوو كلذ نی ءيرب ملسم يف نعطلا ىلع َمّدقَأ ز رحت ریغب حر نا
 ابلاغ اذه نم ٌمِلاس َنيمّدقتملا مالک و ءدسافلا ضرغلاو یوهلا نم ًةرات اذه يف لذت ةفآلاو ادب

 «كلذب ح رجلا قالطٍ يغَبني الو ءاثیدحو ًامیدق ءًاريثك دوجوم وهو هدناقعلا يف ةفلاخملا نم ةراتو

 ع ةعدتبملا ةياورب لمعلا يف ِلاحلا قیقحت انمدق دقف

 E ls 1 ید یلَع مدقم حْرَجلاو

 ایت عد و ل ہت نميف حقی مل رسم ريغ ناك نٍ

 ىلع يفراع نم ردص اذإ ٍببّسلا نی ریغ (؟؟لاّمحم هیف خرحلا لبق لیدعتلا نع خ ورجَملا الخ ناف

 ی ل ا «لوهحمل زب يف وهف لیدعت هيف کی مل اذإ هنأل ؛راتخملا

 ناك اذغو" :هيلع ءانب ظفاحلا لوق كلذل ريشي امك «مهعامتحا يفن دارملاو طق" اهيف سيل ء٤۸ :ةظقوملا )١(

 اذهو "فعضلا بتارم وأ ةوقلا بتارم يف مهفالتخا عقي امنإو" :اهدعب يهذلا لوق رظناو "...يئاسنلا بهذم

 .مهفالتخال ىمظعلا ةيبلغألا ىلع قبطني .

 اج ام و

 .رسفلا حرح ا نیثدح ا دنع یمسیو ؛ببسلا نيبم يأ (۳)

 .مهبلا حرح ا اضيأ یمسیو ؛فنصلا هحرش امك «ببسلا نیبم ريغ وه لمح ا حرح ا (4)



 داحآلا ماسقآ ۱۳۷ رکفلا ةبخن حرش

 ")ويف قوت ىلإ اذه ٍلثم يف حالّصلا نا َلامو «هلامهإ نم یلَ حّرجملا لوق لامعاو
 اس

 [ ىنكلاو ءامسألا]
 ضعب يف يتأي نأ نّمْؤُي ال ةينُك هلو هِمساب ره تن نت تف لك دف دب نفلا اذه يف مهملا نمو

 نم ةف عمو لبق يذلا سکع وهو «نّينكُملا ِءاَمْسَأ ةفرعمو رح هّنأَنظُيالثل یکم تایاورل

 نباک انک ترک ْنَم ةفرعمو نیئک مهو نیک يف فلا نَم ةفرعمو لیلق مهو ينك همسا

 ؛هيبأ مسا هثینک ثقفاو نَم ةفرعمو «هباقلأو هتوعن ترثک ْوَأ لاح وبأو دیلولا وبأ ناتينک هل جْيَرُج

 ۱ تو "0 یفن هتف رعم ةدئافو «نیعباتلا عابتآ د ا یا قاحسا ن نب ميهاربإ قاحسإ | يبأك

 أ :لاقف أ یلا

 د / رم و م 1 ر 7 8 5 ۳ 7 هم ع ہم «, 2

 اذكه «سنآ نع «سنآ نب عیبٌرلاک «هيبأ مسا خيش مسا قفاو آنی ات اهن ما

 وهو هلعس نع لعس نب رماع نع حیحصلا يف عقو امك «هيبأ نع يوري ی

 ِكلام نب سنأ وهو «ٌيراصنأ ةخيشو يركب هوبا لب «هدلاو -عيبّرلا خيش - ُسنأ سیلو «هوبأ

 .هدالوآ نم روک ذملا غیبرلا ھر نوهشملا ادا

 نم ثيدحب لمعي مل حالصلا نبا بهذم ىلع نکل «ثيدحلاب لمعلا مدع يهو ءادج ةبراقتم نيبهذملا ةجيتن )١(

 فنصملا بهذم ىلع امأ ءالثم لوهحاک هئيدحب لمعلا يف فقوتلا بحوت ةبير هيف تعقو هنأل ؛المحب احرج حرج

 ام رظناو «ىوقأ يبأر يف حالصلا نبا بهذمو «ةياورلا ضوفرم احورحب يوارلا اذه ربتعيف ءرجح نبا ظفاحلا

 ۱۰۲ ص قيلعت نم قبس
 فنصلا راشأ ءماسقأ هلو «ئكلا يوذ ءامسأو «ءامسألا يوذ یک ةفرعم وهو «ئكلاو ءام ألا ملع اذه ىمسي (۲)

 .يأي اميف اهمهآ ىلإ



 داحآلا ماسقآ ۱۳۸ رکفلا ةبغ حرش

 [هيبأ ريغ ىلإ بوسنملا |

 ؛ةانبت هنوکل ؛(ّيِرْهَزلا ٍدوسألا ىلإ بسن دوسألا نب ٍدادقملاك ة و ا٢ ةفرعمو

 ِتاقّتلا دحأ مس نب ميهاربإ نب لیعامس) وه يلع نباك مَا ىلإ وأ .ورمع نب دادقملا وهامنإو

 ایک :*عفاشلا لوقی ناك اذهلو يلع با هل لاقت نأ بی ال اکو ءاهب رها ی مسا هيلع

 تم 0

 [اهرهاظ فالح ىلع يتلا بسنلا]

n a سس ترا و تلك eT 

 نامیلسک و .مهيلإ بسئف ؛مهشسلاجی ناك امنإو «كلذک  Eل نکلو ا ىف نم

 دجلا مسا هيبأ مساو ُهُمْسا قفاو نمک «هسابتلا نمی الف هدح ىلإ بین نم اذكو «مهيف

 اوك دلا

 نق بلاط يبأ نب ٌیلع نب نسحلا نب نسحلا نب نسحلاک دو هيبَأ مساو ُهُمسا قفا نم ةف عمو

 .لّسلَسملا عورف نم وهو ؛كلذ نم ٌرثكأ ی دقو
 نسحلا نب دیز وه يدنکلا نمیلا يک ءادعاصف بألا مساو م مسالا عم بألا مساو مسالا ُقِفَتي دقو

 .نسحلا نب ديز نب نسحلا نب ِدیز نب

 لوألا "9+00 «هخيش ُمساو «يواّرلا مسا قفتي وأ

 نع ناميلّسكو هذ يباحصلا نیصخ نبا ثلاثا «ّيدراطُعلا ءاحر وبآ يناثلاو «ريصقلاب فرعي

 .مهئابآ ريغ ىلإ نوبوسنملا :ثحبلا اذه ىمسي )١(

 .اهرهاظ فالح ىلع ىلا بسنلا :ثحبلا اذه ىمسيو (۲)

 نب دمحم و «ةقث ءرشب نب دمحم :هلاثم «ةيناثلا "هما" طاقسإب ىرخألا خسنلا نم ىلوأ وهو ءانلصأ يف اذك (م)

 .سبللا لصحيف ہدج ىلإ بسنيو ورتم سٹی نب بئاسلا



 داحالا ماسقآ ۱۳۹ رکفلا ةبغ حرش

 نبا ثلاثلا و ؛يطساولا دمحأ نبا يناثلاو «يناربطلا تبویآ نب دمحآ نبا لوألا «نامیلس نع ناميلس

 aE 9 و ار 7 0 او کی

 اقفتاف دمحآ نب نسحلا نب دمحأ نب نسحلا نب دمحأ نب نسحلا همسا امهنم لک و  ءِداذحلا يناهبصألا

 الفاح ًاءزج ينيدملا یسوم وبآ هيف فّنَصو .ةعانصلاو دلبلا یلِإِةَبْستلاو ةينكلا يف اقرتفاو ءكلذ يف

 0 سر 7 یو یم ا 9, i 72 7 , هو ۶ و ا 007 2

 بلسم هنع یورو «ملسُم نع ىور «ّيراحُبلا هتلثمآ نمف ءابالقنا وأ ًاراركت هيف نأ نظُي نمع سلللا

 ُبجاص يريشقلا جاجحلا نب ملسم هنع يوارلاو ءيرصبلا ”يسيدارفلا ميهاربإ نب ملسم هخيشف

 « و و ۶ و ىلا نوا ft“ ولا: ےہ یہ 1 ك للا
 نب ملسم هنع یورو «ميهاربإ نب ملسم نع یور اضیا بیمح نب ِدّبعل كلذ عقو اذک و ء حيحصلا

 .اهنيعب ةمجرّتلا هذهب ًاثيدح هحیحص يف جاجحلا

 ,هنارقآ نم وهو «ةورع نبا ماشه هخیشف «ماشه هنع یورو ماشه نع ىور ریثک يبآ نب ىبحي :اهنمو

 (ماشه هنع یورو ؛ماشه نع یور جیرخ نبا :اهنمو «يئاوتسدلا هللا دبع يبأ نب ماشه هنع يواّرلاو

 ٤ ےس ےک ۰ ۱ 7 ۳ 2 و و ی
 هنعو «ىليل يبأ نبا نع يوري ةبّيَتع نب مکحلا :اهنمو يناعنصلا فس وي نبا ىندألاو ؛ةورع نبا یلعالاف

 .ةريثك هتلثمأو روک ذملا نمحرلا دبع نب دمحم ىندألاو «نمحّرلا دبع ىلعألاف «ىلّيل يبأ نبا

 .بألا مساو مسالا عم بألا مساو مسالا نيب قافتالا يأ مر

 قوت ةتسلا هل یور قن "يديها رفلا رداصملا یف يذلاو عدق وه و ؛فیرحت هلعلو «لوصألا ف اذک )۲۱

 : ته ۲ ۲



 داحآلا ماسقآ ۱۰ رکفلا ةبخن حرش

 نم مهنمف ملا نم ا اهعمج دق درعا هاما ةفرعم ٌّنفلا اذه يف ٌمهملا نمو

 يبأ نباو ءامهخيرات يف يراخبلاو ةّمَئْيَح يبأ نباو «"تاقبطلا" يف ٍدعس نباك ءِديق ريغب اهَعَمَج

 ا هاش نباو ناّبح نباو ,"”يلجعلاك «تاقثلا درفآ ْنَم مهنمو ء"لیدعتلاو حرجلا" يف متاح

 «صوصخم باتكب دقت نم مهنمو ًاضيأ ءناّبج نباو ء'٭ٌيٍدَع نباک نحو حمل در نم مهنمو

 )هیوجنم نب ركب يبأل ملسم ٍلاجر"و «' ”يذابالكلا رصن يبال "يي راخبلا لاحر تک

 يدذمرثلا لاحر اذک و 0 ینایجلا ئلع يبأل دواد يبأ لاجرو یهاط نبا لضفلا يبأل اعم امهلاجرو ۱

 ئاسنلاو ٌيذمرلاو دواد يب او نيحيحصلا 2 ةتسل ةَتْسلا لاحرو ةبراغملا نم ٍةعامجل یئاسّنلا لاجرو

 .ءافعضلا و تاقثلا ةفرعم وهو ءاذه قبس (۱)

 .(۲۱ يفوت ؛نآرقلا قلخب لوقلا ةنحم مايأ برغلا سلبارط نکس ءظفاح ا مامالا ؛یلحعلا هللا دبع نب دمحأ وه (۲)

 .(ط) تاقثلا بیبترت :ہام و يكبسلا هبترف .بترم ريغ هنکل دلحب يف تاقثلا :هبتك نم

 ناك امو «هلغش رثکآ يهو قیاورلا نم راثکالا يف قارعلا خيش . ھ۲۹۷ دلو «نامثع نب دمحأ نب رمع (؟)

 .قیقدت نود ع وبطم تاقثلا هباتک و .ه۳۸۰ یٹوت «نيثدحملا ةعانص ضماوغ يف ع رابلاب

 يف نكي مل ءانقتم اظفاح ناکو ھ٣٦ يفوت ته۲۷۷ دلو ظفاحا مامالا ,يناحرلبا يدع نب هللا دبع )٤(

 لاجر نم ولو قح ريغب ولو هيف ملكت نم لك هيف دروأف عسوت «(ط) ءافعضلا يف لماكلا :هبتك رهشأ «هلثم هنامز

 .ءالؤه دروي ال نأ هب ردجي ناک و .فصنم هنكل ,نیحیحصلا

 .هنامز يف هدالب لهأ ظفحأ ناك م۳۱۳ دلو ءرصن وبأ «يذابالكلا يراخبلا نيسح نب دمحم نب دمحأ (هر

 .ملق وهس "رصن نبا" لصألا یو .هريغو (ط) "يراخبلا لاجر" :هل .(۳۹۸ يفوت
 ملع يف ريبك مامإ .ةنس ھ۸۱ هلو ےھ ٦٢٤ يفوت «هيوجنم نباب روهشملا «رکب وبأ دمحم نب يلع نب دمحأ ہر
 .ةديدع تافلؤم هل ,ثيدحلا

 ثدحم ھ٤٢١ دلو ."نایج" ةدلب ىلإ هتبسن «ينايحلا يلع وبأ يسلدنألا يناسغلا دمحأ نب دمحم نب نيسحلا (۷)

 لاحر ةسارد هيف «لكشملا زبيمتو لمهلا دييقت :هل .ه۹۸٤ يفوت «بيدأ يوغل «لاحرلاب م اع مامإ ظفاح

 .(خ) امهيلع لكشتسا امع عافدو نيحيحصلا



 داحآلا ماسقآ ۱:۱ رکفلا ةبخن حرش

 «"لامكلا بیذهت" يف ' )ی لامکلا هباتک ىف "6 ّيسدقملا ّيينغلا ِدبعل ةجام نباو

 نم هيلع لَمَتْشا ام عم ءاحو E ا تریثک ًءايشأ هيلع ُثدزو هّئصخل دقو

 .لصألا ثلث ردق ِتادايّرلا

 [ةد رفملا ءامسألا|

 نوراه نب ُدمحأ ركب وبأ انا اف وس ءامسألا ةفرعم ًاضيأ مهم نمو

 وهو یافعضلا دحأ نانس و یت :هلوق كلذ نم اي ع هیلع اوَُعت ءایشآ رک ذف «(“يجيدربلا

 ایک ای مث ةلّمهم لاد اهدعب ٍةمجعُملا نيغلا نوکسو «ةلمهُم انیس لب دقو «ةلمهُملا مضب
 متاح يبأ نبال "لیدعتلاو حرجلا" يفف و ءادرفاوه سیلو «بستلا ظفلب مع مسا وهو سلا

 نب يدغص "يلْيقُعلا خيرات" يفو «هفعضف هّلبق ہل نيبو هيب قّرفو ؛نیعم نبا هنو «ٌيفوكلا يِدْغُص

 يتاح يبا نبا ةّركذ يذلا وُه ها .ظوفحم ريغ ُهْتيدَح :يليقُعلا لاق ةداتق نع «يوري هللا دبع

 . نم ىه لب نم ةفآلا تسيلو هَرَكذ يذلا ثيدحلل وه امناف !هافعضلا يفهرکذ یی نوک امار

 ظفاح مامإ .فهه 41١ دلو «يلبنحلا يقشمدلا مث يسدقلا رورس نب يلع نب دحاولا دبع نب ئيغلا دبع ()
 لوأ وهو «لاجرلا ءامسأ یف لامكلاو «ماكحألا ةدمع :اهرهشأ ةريثك بتك هل «ه“٠.٠.يوت «دهاز «دبعتم

 .ةتسلا لاجرب صاخ باتك

 قزلا ىلإ لقتناو هه ٠٤٥ دلو «يقشمدلا مث يبلحلا .جاجحلا وبأ «يزملا فسوي نب نمحرلا دبع نب فسوي (۲)
 يف لامكلا بيذمت :هل .ه۷۲ يفوت ظافحلا ةدمع نیئدحا خيش ريبكلا ظفاحلا راصف دهتحاو ملعلا بلطو

 .(ط) ادج ريبك فارطألا ةفرعع فارشألا ةفحتو .(ط) مخض عجرم «لاحرلا ءامسأ

 .طقف دحاو الإ اه ىمسي ال قلا باقلألاو یکلاو ءامسألا يه ةدرفلا ءامسألا ةفرعم (")

 حتفب ناجيب رذأ يف ةعذربو جيدرب ىلإ ةبسن «يعذربلا اهرسكو ءابلا حتفب يجيدربلا حور نب نوراه نب دمحأ (؛)
 ءامسألا :هبتك نم به۳۰۱ يفوت «دادغب نکس «ةمئألا ظافحلا نم وهو .هلوأ دم اب ليقو :نوکسف هلوأ فلألا

 .ملق وهس "دم أ نب ركب وبأ" لصألا يف .ةدرفملا



 داحالا ماسقآ ۱: رکفلا ةبخن حرش

 ولع اھ سام هنع ي والا

 «ةياورو ةبحص هل يماذُجلا عابنز ىلوموهو - رفْغَح نزوب نونلاو ةلمهملاب - ردنس كلذ نمو

 يف ىسوم وبا رکذ نکل لعن اميف ريغ هب مس مل ورف مسا وهو «هللا دبع ابآ یکی هنآ روهشملاو
 هنا ؛كلذ هيلع بعت اثيدح ُهل یورو «ٍدوسألا وبأر دنس هدنم نبال "ةباحصلا ةفرعم ىلع لیلا"

 خيرات" يف «يزيجلا عيبرلا نب دمحم ٌروكذملا ثيدحلا َرَكَذ دقو «هدنم نبا ُهَركذ يذلا وه

 يف اک يف كلذ تزّرح دقو عابنز یب ردنس ةمحرت يف ّرصم اولزن كيل اتا

 (TD) ةباحصلا

 [باقلألا]

 9 7 مسالا ظفلب نوكت ةرات يهو )باّقْلْالا و ةدرجملا ینکلا ةفرعم اذک و

 .ةفّرج وأ ٍةهاع ىلإ ةبسن عقتو

 [باسنألا]

 ىلإ ةبسنلاب يرتكآ نیمدقتملا يف وهو لئابقلا ىلإ عقت ةرات يهو «باسنألا ةفرعم اذكو

 ۳ بسا و «نیمذقتملا ىلإ ةبسّنلاب یرثکآ ھو یف اذهو «ناطوالا ىلإ ةرات و نیرخأتملا

 طاّیحلاک مئانصلا ىلإ عقت و فر اكتم أ ًاككس وأ ًاعایض وأ ًادالب نوکت نأ ع نم مع نطولا

 )١( :يليقعلل ريبكلا ءافعضلاو 46۳-۵4 :۱/۲ :"لیدعتلاو حرح يف يدغص ةمجرت رظنا ۲: ۲۱5

 ؟"يدفص" ىلإ هيف فحصتو ۱۹۰-۱۹۱ :۳ :ناسللاو

 ۸-۸۸۵ :۲ :ةباصالا (۲)

 يوذ باقلأو باقلألا يوذ ءامسأ ملعلا اذه فرعیف «جرعألاو شمعألاک «مذ وأ حدع رعشی ام بقللا (۳)

 .ءامسألا



 داحآلا ماسقأ ۱:۳ رکفلا ةبغ حرش

 نب ٍدِلاخك اباقلأ باسن مت دقو ءءامسألاك ٌةابتشالاو قاتل اهيف عقيو «زاّربلاك فّرحلاو

 اهم بش ناگهان ادرک ناك راو دن ادق

 .باقلألا ْيَأ كلذ بابسأ ةفرعم ًاضیآ مهم نمو

 [یلاوملا
 هيلع قلطی كلذ لک ن ؛مالسالاب وآ فلحلاب وأ قّرلاب ءلفسأ نمو ىلعأ نم يلاوملا ةفرعمو

 .هيلع صيصُنتلب ال كلذ ٌرييمت فرعی الو یوم

 |[ تاوح لاو ةوح لا |

 .ينيدملا نب ٌيلعك یامدقلا هيف تن دقو ,تاوح لاو ٍةوخإلا ةفرعمو

 [بلاطلا و خیشلا بادآ]

 ضارعأ نم رهطّتلاو «ةينلا حیحصت يف ناكر تشيو ,بلاطلاو میل بادآ ةفرعم ًاضیآ مهملا نمو

 لب «هنم ىلْوُأ هيف دلبب ثّدحی الو «هيلإ جیتخا اه ی تار لا نیسحتو ءايدلا

 الجع الو ًامئاق ثدحی الو «راقوب سلجيو ٌرهطتي نأو «ٍةدساف ةينل رلحآ ع امسإ كري الو «هيلإ دی

 ٍضَرَمِل ؛نايسنلا وأ را َيِشَح اذإ ثیدحَا نع َكِسْمُي نأو «كلذ ىلإ ًبطضا نال قيرطلا يف الو

 ظلم هل نوکی ْنَأ ءالمالا سلجم ْذَحَنا اذإو مه وأ

 وأ ٍءايحل ةدافتسالا ع دی الو هَعِمَس امل هری دشریو ءهَرِجْضُي الو ٌحيشلا رقي نَأب بلاطلا درفنيو
 .هنهذ يف ْخَسریل ؛هظوفحمب ركاذُيو طبضلاو ِدييقَلاب يبتعيو أمات هعمس ام بتکیو کت

 [ءاد لاو لمحتلا نس]

 دق و عامّسلا يف اذه :زیبمتلاب لمحتلا نس ٌرابتعا حصالاو یادألاو لّمحتلا رس ةفرعم مهملا نمو

 دبالو اورضح مهنآ مهل نوبتکیو ,ثیدحلا ّسلاحم لافطألا مهراضحإب نیئدحملا ةداع ٌتَرَج



 داحآلا ماسقأ ۱۶4 رکفلا ةبخن حرش

 لمحت حيو «كلذل لهأتي نأ هسفنب بلطلا نس يف حصألاو عمل ٍةزاجإ نم كلذ لثم يف

 .هتلادع توبلو هتبوت دعب ا إ ىلْوألا باب نم قسافلا اذك و «همالسإ 5 هادا اذِإًاضيأ رفاكلا

 تيم ومو ہكلذل لاو جايتحالاب دقي هم سرب هل نصاصتخا ال هنأ مدقق دن دل نأ

 نمب بقع «نيعبرألا دنع رکثی الو نیسمخلا غلب اذإ وال نبا لاقو .صاخش الا یفالتحاب

 أ ثیدحلا ةباتك |

 هطقلیو هنم لکشُملا لکشیو «ارّسفم اُم کي نأ وهو «ثيدحلا ةباتک ةفص ةفرعم ٌيهملا نمو

 .یرسیلا يفف لاو ةّیقب رطٌسلا يف ماد ام «ینمیلا ةيشاحلا يف طقاسل بتکیو

 .ًائيشف ًائيش هسفن عم وأ هریغ ٍةقث عم وأ « ؛عيسملا خيشلا عموم هضْرَع ةفصو

 .ساعُن وأ ثيدح وأ خشن نم هب لجی امب لغاشتی ال نأب هعامَس ةفصو

 نإف هلص ىلع لب عرف نِ وأ هيف حبس يذلا هلصأ ني كلذ نوكي نأو «كلذك هعامسإ ةفص و

 .فلاح نإ فلاح امل ٍةزاحإلاب هه رذعت

 [ثيدحلل ةلحرلا]

 سيل ام ٍةلحّرلا يف لّصحيف لحرب مث هبعوتسیف هدلب لهأ ثيدحب ئِي ثيح ههيف ٍةلْخّرلا ةفصو

 .خويشلا ريثكتب هئانتعا نم ىلْوَأ عومسُملا ريثكتب هؤانتعا نوكيو «هدنع
 [ثيدحلا يف فينصتلا ةفص]
 تراش ناف ٍةدِج ىلع خیباحص "لک دنسم عمجی نأب دیناسملا ىلع امإ كلذ و ,هفینصت ةفص و

 )١( ص هرکذ قباسلا يزمرهمارلا ۳۸.

 .ییعلا ءاضتق ال ىرحألا خسنلا نم اهانتبثأ «لصألا د ہلا ف 5 1 "لك" ةظفل
0 
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 ص

 مع رو

 باوبألا ىلع هفينصت ْوَأ ًالژات لهسأ وهو يجعملا ِفورُح ىلع هبتر ًءاش نو مهقباوس ىلع

 نآ یلّرالاو أیفن وات اب هیک ىلع لدی ام هدر ام باب لك يف عم ناب ءاھریغ تل

 رک ذيف «للعلا ىلع هفينصت ؛ زا سل هل اف یس نك ناف وا هه ام نا

 .اهلؤانت لهْسَيِل ؛باوبألا ىلع اهر نأ ْنسحألاو هتلقت بفالتحا نایبو ؛ُهقُرطو نما
۳ 

o£ 

 ًابعوتسم اَّمِإ ؛هديناسأ ٌممجیو «هتّيقب یلع ل ثیدحلا فط اطا تر

 [ثیدحلا بابسأ]

 ''!ثیدحلا ببس دوو مهملا نمو

 ۲۳ ير کما صفح وبأ وهو «يلبنحلا ءارفل نب ىلْعَي يبأ يضاقلا خویش ُضْعَب هيف فن دقو

 .هعوقو مايأ هنع اثدحتم ثيدحلا درو ام وهو ؛ثیدح ا دورو ببس وه )١(

 ثيدحلا ظفح يف عربو به۳۸۰ دلو «ءارفلا نباب فورعلا ىلعي وبأ فلخ نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم (؟)
 .نآرقلا ماكحأو (ط) ةيناطلسلا ماكحألا :هبتك نم ه60۸ يفوت ةلبانحلا ةسائر تهتنا هيلإو «يلبنحلا هقفلاو -

 ۲ :"بيردتلا" رخآ يف يطويسلاو ء٦۳ ٤: :"ثيغملا حتف" يف يواخسلا هنم هسبتقاو ظفاحلا هدروأ اذكه (۳)

 «هنييعت يف ريثكلا لامتحالا اولحدأف «هومسي ۸ .۳۱ :۱ :"فيرعتلاو نايبلا علطم" يف يقشمدلا ةزمح نباو ٤

 نب دمحأ نب رمع صفح وبأ وه هيلع قلطي نم ىلوأ نأ اندجو «لضافألا ةبحألا ضعب هب ماق يذلا ءاصقتسالابو

 لوق هيلع قبطني هنإف .ه4۱۷ يفوتو ھ٣٣۳ دلو اربكع لهأ نم ءورمع يبأ نباب فورعملا زازبلا نامثع
 ركذو .ةيريخلا .ط٦٦ :۱۱ :...تيبلا يف رانلا كرتت ال باب ناذعتسالا يف حتفلا ."ةسماخلا ةئاملا يق وه" :ظفاحلا

 ۱ .ةمهلا ةدئافلا هذه ةدايزب انه همالك وحن امالک

 ۳ :"ةرکذتلا يف يهذلا هرکذو ۰۰6۱ :مقر ۲۷۳ :۱۱ :"دادغب خيرات" يف بيطخلا هقثو اذه يربكعلاو

 ء۲۳

 صفح وب" هنأ ۱-۲۱۵ :ثیدحما ملع يف يطويسلا ةيفلأ هحرش يف يعرشلا يضاقلا رکاش دمحم دمحأ رکذو

 نبال ةلبانحلا تاقبط يف ةمجرت هلو ءلبنح نب دم نب هللا دبع ةذمالت نم وهو ,يربكعلا ءاجر نب دمحم نب رمع

 = ؛دیدس ريغ وهو «لاق اذک "۳۳۹ ةنس يفوتو ۰۲۳۹ :۱۱ :دادغب خيراتو ۹-۲۰ :یلعی يبأ
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 أ دیعلا قیقذ نب نيّدلا ين خیشلا رکذ دو

 هذه يف ةروک ذملا عاونألا هذه يأ يهو ابلاغ هيلإ انشأ ام ىلع ع اونألا هذه بلاغ يفا 5

 ىأر ام هنأك و «كلذ عمح يف عرش هرصع لهأ ضعب ن

 اهل عجارتلف سعتم اهرصح و لیئمتل نع ةبنعتسم «فیرعتلا ةرهاظ ٌضحم لقن ةمتاخلا

 ۰ و ھی | 2 7
 .اهقئاقح ىلع فوقولا لصحيل ؛اهتاطوسبم

 ینا لاو تاک و ءوهالإ هلإ ال «يداهلاو قفوملا ہللاو

 2 يل سش سم أ هللاو < أ ةدالو لبق فوت هنأل ؛ءارفلا نبا ىلعي يبأ خویش نم نوكي نأ اذه رمعل نكمي ال هنإف =

 سو لسو هحصو لاو دمح دیس ىلع هللا یلصو ؛ملعو م ام ىلع داور رسی ام را



 عوضولا

 (ةيرعش ةديصق) هقیقحتو ةبخنلا حرش ظیرقت

 ۳ رجح نبا ظفاح ا مامالا

 تی ةبخنلا نتم فيلأت يف ببسلا ةسارد

 تر ... ثیدح ا مولع ف تافنصلا مهآ

 ع رثالاو ةنسلاو ثيدحلاو ربخلا

 اهدرفتو هقرط ددعت ثيح نم ربخلا میسقت

 ہم تر A ..هطورشو رتاوتلا

 RS A يرورضلا ملعلا ديفي رتاوتلا

 a .........رتاوتلا ةردن ءاعدا ةشقانم

 ہم عمان روهشلا اهوأو داحآلا

 ES هطرش فنصملا قيقحتو «زيزعلا

 211 طرتشي ال مكاحلا نأ قيقحتلا

 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا ةحفصلا
 تم يراخبلا ىلع كلذ ءاعدا ةشقانم ۳

 كا ا 7 ای ا ا بيرغلا ۱ ٥

 0 20 احالطصاو ةغل داحالا ربخ فيرعت ۷

 ی يرظنلا ملعلا داحالا ربخ ةدافا 4 ےن

A ..۷ يبسنلا درفلاو قلطلا درفلا +“ 

 رک ا یا سج مکھی هتاذل حيحصلا ۳۹

 0 حيحصلا بتر توافت . ۲١

 Ee Ee ديناسألا حصأ ۲۲ _-.

 حرا ملسمو يراخبلا حیحص نیب ةلضافلا ۲۳

 نا و یھی سک حیحصلا بتارم ۳ هک

 ره ا سا a هتاذل نسحلا ۲۷

 كلذ وحنو حیحص نسح" يذمرتلا لوق . ٣٣

 هريغل نسح ا وهو يذمرتلا دنع نسحلا . ٣٣

 ا ا ........... ةلوبقم ةقثلا ةدايز مه ف

 ا SSS ذاشلاو ظوفح ا ۳٣

 E ما سے رکنلاو فورعلا خا

 ا LESSEE ةعباتلا ۳۷

 یس ام یت اس یر ہما ک دهاشلا ۳۹

 ی SELE AE رابتعالا ا

 TOE ا لوبقملا ثيدحلا N ےہ

 و ثیدح ا .فلتخمو ؛ثیدح ا مکح ۱ ۶۲ لذ

 شد و 9 خوسنلاو خسانلا ۶۳

trدودرملا ثيدحلا  Seo 

۱:۷ 
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 هح رش و يباحصلا فيرعتو فوقوملا

 O مرضخملاو يعباتلا فيرعتو ع وطقلا

 E ESS هيف انقیقحم و «فنصلا يأر دملا

 يسا رم سا سرا تک ول
 تت مسا سس مج جبدلاو نارقألا ةياور

 ae e رغاصألا نع رباكألا ةياور

 قحاللاو قباسلا

 (لمهملا) امهضعب نع نايوارلا زيمتي ۸ نإ
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 ةحفصلا ع وضولا

 ۱۳۵ ...هکیدقت طورشو لیدعتلا ىلع مدقم حرح ا

 ٠٣١ ...المحجب هحرج لبق لیدعتلا نع حورجملا الخ نإ
  تیدحا مولع يف تامهم :لصف ۱

 ان ا ..هماسقأو یکلاو ءامسألا

 ۱۱۳ ۱ رس شرک کالا مهئابآ ريغ ىلإ نوبوسنلا

 ۱۳۲ ص٣۶ اهرهاظ فالح ىلع یا بسنلا

 عوضولا
 ی (ءافعضلاو تاقثلا) ةدرح ا ءامسألا

 يا یو یا را

 يلوملا .باسنألا «باقلألا ةدرحبا کلا

 و سستا و

 هيف ةلحرلاو ہعام و هضرعو ثيدحلا ةباتك ةفص
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 رعایا مت

 یناتلا ید )ةي لا یا یکم روش ة بج

 يوقم نوترک ةنولم ةدلجم
 يجارسلا يتفملا مسر دوقع حرش ملسمل حيحصلا يذمرتلل عماجلا

 ریبکلا زوفلا | ةيواحطلا ةديقعلا نتم | كلام مامالل ًاطوملا | دمحم مامإلل أطوملا

 حاتفملا صيخلت يفاكلا نتم ةيادهلا حیباصملا ةاكشم

 ةفسلفلا ئدابم عیسلا تاقلعملا يواضيبلا ريسفت | نآرقلا مولع يف نایبتلا

 ` ةغالبلا سورد ةمكحلا ةياده | نیلالجلا ريسفت ركفلا ةبخن حرش

 ملعتملا ميلعت ةيفاك دئاقعلا حرش | مظعألا مامالل دنسملا

 (نيرامتلا عمر وحنلا ةياده لوصألا ئدابم ننسلا راثآ ةسامحلا ناويد

 تاقرملا نيبلاطلا داز يماسحلا يناعملا رصتخم

 يجوغاسيا | (لوادتم) وحنلا ةياده يينتملا نا ويد ةيديعسلا ةيدهلا

 وحنلا لماوع | سا 0ا0 عرج راونألا رون نیحلاصلا ضایر

 بارعالاو دعاوقلا يف جاهنملا اا خوف يبطقلا

 ىلاعت هللا نوعب ابیرق عبطتس قئاقدلا زنك ةيريرحلا تاماقملا

 ةدلجم ةنولم برعلاةحفن | 2 يشاشلا لوصأ
 يراخبلل حيحصلا | يرودقلا رصتخم  بیدهت حرش

 حاضیالا رون ٠ هفيصلا ملع
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 تاو ورا ی الظن لرد

 یم ت لاش رش یون لامخ
 ,لفسلفلا نیم

 تن لوصا نا

 یربک!لوصف
 ( ن رخأو نوا )ف رمل مع

 رداصم ا قول رع

 نآرقلالامج

 رمو

 (فرصلا) بنو نازم

 ںی )ماس الا مع ۱

 هدعاتناسآ اکن اب ىلع

 ما

 مار

 )ماچ لوا مک
 ( وا ) وج لئاوع

 نی ا تا
 ر اعلا ميت
 تایباحر بس | (موسجلوا) ن آر لا اس حراتقم
 ( ےض س )رولز قل

 اىوبطضوور رد

 ( تہ )یر طس رن دیجم نآرق

 ہروس

 ١ قولا زا 2ص 1

 اج لا اڈہ
 ¥ وب سهام یک
 تعاشاور شد هبعش

 ناتسکاپ بارک( ڈٹ ہر ) ٹر لی یاری رھ رر

 ( یی ری ا لوصا) لوصالارث

 7 ديفملا تاباتغالا
 لوصالا نیم
 دنا

 مالسا رج

 نامل
 ماكل عم وج

 ریه فرص

 باول الار ست

 ربا
 رتا لی”
 ہرعاقن اسآ کاپ ز ىراف

 اھ مک

 ىرتبلار یت
 (ماهبتل») مم كيلر عري دچریلک

 ترشاحلا بادآ

 نام
 (موس جل وا)نآرقلا نال

 ہرا

 (یرد)هرایم

 لال روس

 ہرعات لامر

 نآرقلاز بما
 نآرقلا ناي
 ل نیا مان نوار ستری

 نگ ر شار اف

 لابني کی

 هرعات یارو

 مرعاق یدارخب

 لایت
 مم نیا

 و باا ةا
 ںی اہ کر لس ما

 ںی ثا لوس
 روم عمر (ہفٹلو ىلا رغم اءا) نمد علم

 تم ايف تءاءالع

 لامعالاءازجج

 م
 لزنم

 ( لقت اوما. منكالا ب زر

 آرت لاما
 . لوقت تاجاخ

 ٠ لامعا لئاضف

 مل
 ملكش
 ےہ حتما لاضف
 ثييداعا بخت

 زا

 زانی

 ںیہ روز یک

 بد الا دور

 داب روا ے

 ت ایس قالما

 تشيع ادآ

 نیک نت
 ( لاك ونغم ) مس ب زحل

 ريعسلاو از

 U ایر لوئسم

 تاقرص ل ئاضف

 فیش درد لاف

 اضف
 فم رارہاوج

 زامن اس1

 لازا
 حا مم
 ماعلات اهم ما لا تايطخ

 وان نہر ین: باغ مرن یگ رک زان یت اقوا. شنق اد


